
 

 
 

 
 
 
 

INFORME D’ACTUALITAT – CRISI SANITARIA COVID-19 
 
 
El passat 14 de març es va publicar el Real Decret 463/2020, a través del qual 
es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori espanyol amb l’objectiu d’afrontar 
la crisis sanitària provocada pel COVID-19. Des de llavors, l’estatus legal del país 
s’ha vist afectat per la publicació de diverses normatives destinades a pal·liar els 
efectes d’aquesta crisi.  
 
Des de Pou Advocats ens plau enviar-los el present document per mantenir-los 
informats sobre algunes d’aquestes mesures que creiem que podrien ser del 
vostre interès.  
 
A tal efecte, els fem una breu descripció ordenada per matèries afectades. Les 
matèries relacionades no són les úniques que s’han vist afectades, però sí les 
que considerem més rellevants per vostès. 
 
 
 

• Afectacions contractuals: 
 
Una de les possibles conseqüències de la crisi provocada pel COVID-19 és que 
algunes companyies hagin de suportar unes càrregues que abans no tenien i 
que podrien implicar que una execució del contracte passés a ser deficitària o 
injusta. En altres casos, hi ha empreses que potser no podrien fer front a les 
seves obligacions de pagament degut a la manca de liquiditat provocada per la 
falta d’activitat econòmica.  
 
Per donar solució a casos similars als plantejats, el Codi Civil preveu una sèrie 
de clàusules que podrien ser d’aplicació i que a continuació es descriuen 
breument: 
 
 

- Força Major: 
 
Es sol definir la força major com aquella situació en què una part del contracte 
no pot complir amb les seves obligacions per culpa de situacions imprevisibles 
que escaparien del seu control.  
 
Si bé és cert que aquesta clàusula pot arribar a permetre l’exoneració d’algunes 
obligacions, cal destacar que per la seva aplicació han de concórrer els següents 
requisits: 



 

 
(i) Que realment la obligació esdevingui d’impossible compliment. 
(ii) Que la causa que hagi donat lloc a l’incompliment sigui sobrevinguda i 

imprevisible 
(iii) Que hi hagi bona fe per part de qui reclama l’aplicació de la força major. 
 
Per tant, a mode d’exemple, si un fabricant no ha pogut pagar en termini al seu 
proveïdor degut a les conseqüències que el primer hagi hagut de patir per 
l’aplicació de l’estat d’alarma, la obligació que podria arribar a quedar exonerada 
o suspesa seria la de pagar en termini, però en cap cas la de pagar -aquesta 
última mai podria quedar exonerada per causa de força major-. 
 
 

- Desequilibri econòmic de les Parts: 
 
Per altre banda, també es pot donar la situació en què per circumstàncies 
imprevisibles i sobrevingudes, l’execució del contracte sigui possible però 
esdevingui excessivament gravosa per alguna part. Aquest podria ser el cas, per 
exemple, d’un proveïdor que assumeixi el transport del producte i que pateixi les 
conseqüències de les limitacions de transports decretades en virtut de l’estat 
d’alarma.  
 
En casos similars a l’exposat, per tal de recuperar la igualtat entre les parts 
contractants, la jurisprudència ha arribat a admetre l’aplicació de la doctrina 
“Rebus Sic Stantibus”, per la qual la part afectada podria sol·licitar -un cop 
identificats els danys o càrregues extra provocades en aquest cas per l’estat 
d’alarma- el restabliment de l’equilibri econòmic del contracte.   
 
 

• Afectacions en matèria d’arrendaments urbans:  
 
En relació als contractes d’arrendament d’habitatges: 
 

- S’estableix una pròrroga extraordinària de sis mesos pels contractes 
d’arrendament d’habitatge, en cas que la pròrroga obligatòria o tàcita 
establerta finalitzi durant el període entre l’entrada en vigor del RDL 
11/2020 (2 d’abril) i els dos mesos posteriors a l’aixecament de l’estat 
d’alarma. 

 
- Les persones en especial situació de vulnerabilitat tindran dret a sol·licitar 

a l’arrendatari una reducció del 50% de la renta fins a un període màxim 
de 4 mensualitats, o bé una moratòria del pagament de la renta sense 
penalització ni interessos, el qual s’haurà de fer efectiu durant els propers 
tres anys següents a comptar des de la finalització del període màxim de 
tal moratòria (4 mesos). Serà l’arrendatari qui tindrà el dret a escollir quina 
de les dues alternatives ara exposades s’aplicarà al contracte en qüestió. 

 
També s’ha previst, pels casos de persones en especial situació de 
vulnerabilitat, la suspensió dels procediments de desnonament. 
 



 

 
En relació als contractes d’arrendament de locals comercials:  
 

- En quant als contractes d’arrendament de locals comercials, el Govern no 
ha establert cap conseqüència ni remei relacionat amb l’estat d’alarma 
decretat, pel que per saber si l’arrendatari té dret a sol·licitar la reducció o 
suspensió de les obligacions de pagament, o la resolució del contracte, 
caldrà atendre a l’establert al Codi Civil i a la Jurisprudència.  
 
En aquest sentit, si bé caldria un anàlisi casuístic, sembla que la situació 
excepcional provocada per l’estat d’alarma no donaria dret a l’esmentada 
eventual suspensió d’obligacions o resolució contractual, sinó, en tot cas, 
a la modificació puntual i negociada d’algunes de les seves clàusules. 

 
 

• Afectacions Mercantils: 
 

- Es suspèn el termini de tres mesos a computar des de la finalització de 
l’exercici social per la formulació de les Comptes Anuals. Aixecat l’Estat 
d’Alarma, aquest termini es reprendrà per un període addicional de tres 
mesos. Així mateix, la junta ordinària de socis es convocarà per ser 
celebrada dintre els tres mesos següents a la formulació de tals Comptes. 
 

- S’habilita la possibilitat de celebrar les sessions dels òrgans de govern i 
administració de societats a través de sistemes telemàtics o per escrit, 
sense necessitat de previsió expressa als Estatuts de la societat. 
 

- El deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar 
la declaració de concurs fins al cap de dos mesos de l’aixecament de 
l’Estat d’Alarma. 
 

- Es suspenen els terminis i la responsabilitat que tenen els administradors 
en relació a la convocatòria de junta que s’hauria d’acordar en cas que la 
societat es trobi en causa legal o estatutària de dissolució. 

 
 

• Afectacions Laborals: 
 

- Accidents de Treball: Es considerarà que els aïllats (o contagiats) pel 
COVID-19 es troben en la situació legal establerta en els casos d’accident 
laboral.  

 
- Teletreball: S’ha establert que sempre que la tècnica del sistema 

d’organització d’una empresa ho permeti, les empreses hauran de 
prioritzar el treball a distancia, a la cessió temporal dels treballadors o a 
la reducció d’activitat. 
 

- Risc al treball: en cas de treball a distància, les obligacions de dur a terme 
controls de risc es podran complir a través d’una autoavaluació realitzada 
de forma voluntària pel propi empleat.  



 

 
- Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTEs): mentre duri l’estat 

d’alarma, es flexibilitza la tramitació dels ERTEs que s’iniciïn per causa de 
força major. Concretament, s’ha establert la obligació de resoldre’ls en el 
termini de 5 dies, i no es contemplen els requisits ni terminis per la 
constitució de comissions negociadores ni períodes de consulta previs, 
sinó que serà suficient amb què l’empresa comuniqui la sol·licitud de 
ERTE als treballadors i els traslladi l’informe de l’ERTE i la documentació 
acreditativa que justifiqui el mateix.   
 
Així mateix, s’exonera a les empreses la seva obligació de pagar les 
quotes de la Seguretat Social dels empleats afectats per un ERTE per 
causa de força major en virtut de la crisis provocada pel COVID-19. 
 
Les empreses que realitzin un ERTE també hauran de presentar al SEPE 
la sol·licitud de prestació d’atur dels treballadors afectats. Els treballadors 
afectats per l’ERTE podran gaudir de les prestacions contributives per atur, 
encara que no compleixin amb el període mínim de cotització. 
 
La duració dels ERTEs per causa de força major relacionada amb la crisi 
COVID-19 tindran una duració restringida al període de vigència de l’estat 
d’alarma. 

 
 

- Prohibicions d’acomiadar per causes objectives: s’ha establert que mentre 
duri l’estat d’alarma, es prohibeix acomiadar a treballadors per causes 
objectives. 
 
 

- Permís retribuït obligatori recuperable: finalment, pels casos que les 
empreses hagin hagut d’enviar els seus treballadors a casa degut a la 
crisis sanitària del COVID-19, es va establir que aquests treballadors 
tindrien dret a cobrar igualment el salari que els correspondria entre les 
dates 30 de març i 9 d’abril de 2020. Les hores de treball corresponents 
al citat període s’hauran de recuperar segons l’acordat amb l’empresari, i 
com a màxim fins el 31 de desembre del 2020.   

 
 

• Afectacions Processals:  
 

- Suspensió de terminis: tots els terminis processals en curs queden 
paralitzats a partir de la data 14 de març, i no tornaran a començar fins 
l’aixecament de l’Estat d’Alarma. 
 

- Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat: també es suspenen els 
terminis de prescripció i caducitat, pel que també aquests quedaran 
interromputs fins l’aixecament de l’Estat d’alarma. 

 
- Presentació d’escrits: a partir del dimecres 15 d’abril, s’aixeca la limitació 

de la presentació d’escrits per mitjans telemàtics. 


