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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10923

Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer
front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono:
PREÀMBUL
I
El 14 de març de 2020, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 463/2020, pel
qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, en el qual es van incloure, entre altres mesures, limitacions a la llibertat
de circulació de les persones, amb els efectes que això suposa per a ciutadans, treballadors
i empreses. Específicament, en l’àmbit de l’Administració de justícia, es va disposar la
suspensió dels termes i terminis processals, amb les úniques excepcions necessàries per
garantir els drets reconeguts a totes les persones a l’article 24 de la Constitució.
Per fer front a les possibles conseqüències d’aquestes mesures, l’Administració de justícia
es va haver d’adaptar, tant des del punt de vista de l’adopció dels canvis normatius necessaris
en les institucions processals com des de la perspectiva organitzativa, i tot això amb l’objectiu
d’assolir una progressiva reactivació del funcionament normal dels jutjats i els tribunals.
En efecte, l’Administració de justícia va patir un alentiment significatiu com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19, per la qual cosa es va fer necessari adoptar el
Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front
a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia, que va tenir per finalitat, entre
d’altres, procurar una sortida àgil a l’acumulació dels procediments suspesos per la
declaració de l’estat d’alarma quan es produís l’aixecament de la suspensió.
Així mateix, es van adoptar mesures en previsió de l’augment de litigiositat com a
conseqüència de les mesures extraordinàries adoptades i de la mateixa conjuntura
econòmica derivada de la crisi sanitària.
En un Estat social i democràtic de dret com en el que vivim, tots els ciutadans i les
ciutadanes han de participar en el procés de recuperació de les conseqüències de la crisi.
La situació sanitària actual té un impacte global, i tindrà efectes negatius en un ampli
conjunt de col·lectius socials, si bé les conseqüències socials i econòmiques afectaran
més greument els col·lectius vulnerables.
Una vegada superat l’estat d’alarma, durant els propers mesos l’Administració de justícia
s’ha d’adaptar a la nova normalitat, i ha de prendre en consideració els drets i les necessitats
de la ciutadania com a usuària del servei públic de la justícia en exercici del dret a la tutela
judicial efectiva, i ha de garantir el dret a la salut tant d’aquesta com del conjunt del personal
i els professionals del sector de la justícia. Juntament amb això, i en relació amb l’augment
de litigiositat previst, l’Administració de justícia s’ha de preparar no tan sols per donar-hi
resposta, sinó per erigir-se en factor determinant en el procés de recuperació econòmica.
Per això, en un exercici conjunt de diàleg amb tots els sectors implicats i recerca
d’amplis consensos parlamentaris, aquesta Llei introdueix millores importants respecte del
Reial decret llei 16/2020, ja que adapta les mesures que s’hi preveuen, amplia en alguns
casos els terminis per aplicar-les i hi introdueix nous aspectes, com per exemple la posada
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en marxa del Tauler edictal judicial únic per a la publicació i la consulta de resolucions i
comunicacions quan ho estableixi la llei.
Així mateix, durant el temps que transcorri fins a excedir aquesta nova normalitat i
disposar de mesures efectives contra la COVID-19, és imprescindible seguir adoptant
mesures organitzatives i tecnològiques necessàries per evitar situacions de contagi.
L’Administració de justícia, el personal que hi presta serveis, els professionals i fins i tot els
ciutadans ens hem adaptat amb rapidesa als instruments tecnològics existents, dels quals
s’ha ampliat notablement la dotació i s’ha optimitzat l’ús durant la pandèmia. Aquesta crisi
sanitària ens ha fet més conscients de la necessitat d’adaptar la nostra justícia a la realitat
digital, com a mitjà d’afavorir la proximitat, l’agilitat i la sostenibilitat del servei públic, però
també com un mitjà per a la protecció de la salut.
Per això aquesta Llei inclou mesures de caràcter organitzatiu per garantir la distància
de seguretat en el desenvolupament de les vistes i audiències públiques, amb la
salvaguarda en determinats casos de la presencialitat de l’investigat o acusat en l’àmbit
penal o les exploracions medicoforenses, i fomenta mesures per incorporar les noves
tecnologies a les actuacions processals i, en general, a les relacions dels ciutadans i les
ciutadanes amb l’Administració de justícia, que evitin, en la mesura que es pugui,
concentracions excessives a les seus judicials.
II
Aquesta Llei s’estructura en tres capítols, que contenen un total de vint-i-tres articles,
set disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i
tretze disposicions finals.
El capítol I regula les mesures de caràcter processal per establir la tramitació preferent
de determinats procediments en l’ordre social, civil i contenciós administratiu directament
sorgits de la crisi sanitària per la COVID-19, així com dels que s’han vist afectats per les
seves conseqüències. Entre aquests cal destacar la tramitació mitjançant la modalitat
processal de conflicte col·lectiu, que revesteix d’un caràcter urgent, i la tramitació preferent
de la impugnació d’expedients de regulació temporal d’ocupació a què es refereix
l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
El capítol II inclou mesures en l’àmbit concursal i societari. La crisi sanitària de la
COVID-19 ha constituït un obstacle addicional a la viabilitat de les empreses concursades
que pot determinar bé la impossibilitat de subscriure o complir un conveni, i portar a les
empreses a la liquidació, o bé una dificultat més gran d’alienar una unitat productiva que
pugui ser viable. És per això que el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual es
van adoptar mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a
la COVID-19, va estendre a aquestes empreses la possibilitat d’accedir a un expedient de
regulació temporal d’ocupació en els termes del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
A les mesures ja adoptades en el Reial decret llei esmentat, aquesta Llei n’hi afegeix
d’altres, amb una triple finalitat. En primer lloc, mantenir la continuïtat econòmica de les
empreses, els professionals i els autònoms que, abans de l’entrada en vigor de l’estat
d’alarma, complien regularment les obligacions derivades d’un conveni, d’un acord
extrajudicial de pagaments o d’un acord de refinançament homologat. Respecte d’aquests
deutors, s’ajorna el deure de sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació quan, durant la
vigència del conveni, el deutor conegui la impossibilitat de complir els pagaments
compromesos i les obligacions contretes amb posterioritat a l’aprovació d’aquell; així mateix,
es facilita la modificació del conveni o de l’acord extrajudicial de pagaments o de l’acord de
refinançament homologat. Respecte d’aquests últims es permet, a més, la presentació d’una
nova sol·licitud sense la necessitat que transcorri un any des de la presentació de l’anterior.
En segon lloc, s’intenta potenciar i incentivar el finançament de les empreses per
atendre les seves necessitats transitòries de liquiditat, i es qualifiquen de crèdits contra la
massa, arribat el cas de liquidació, els crèdits derivats de compromisos de finançament o
de prestació de garanties a càrrec de tercers, incloses les persones especialment
relacionades amb el concursat, que constin en la proposta de conveni o en la proposta de
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modificació del ja aprovat pel jutge. En aquest mateix sentit, amb la finalitat de facilitar el
crèdit i la liquiditat de l’empresa, es qualifiquen d’ordinaris els crèdits de les persones
especialment vinculades amb el deutor en els concursos que es puguin declarar dins dels
dos anys següents a la declaració de l’estat d’alarma.
Finalment, per evitar el previsible augment de litigiositat en relació amb la tramitació de
concursos de creditors en els jutjats mercantils i de primera instància, s’estableixen una
sèrie de normes d’agilitació del procés concursal, com la no necessitat de celebració de
vistes, la confessió de la insolvència, la tramitació preferent de determinades actuacions
tendents a la protecció dels drets dels treballadors, a mantenir la continuïtat de l’empresa i
a conservar el valor de béns i drets, així com la simplificació de determinats actes i incidents
(subhastes, impugnació d’inventari i llistes de creditors o aprovació de plans de liquidació).
Finalment, dins d’aquest capítol II s’estableixen dues normes que miren d’atenuar
temporalment i excepcionalment les conseqüències que tindria l’aplicació en la situació
actual de les normes generals sobre dissolució de societats de capital i sobre declaració
de concurs, de tal manera que es permeti a les empreses guanyar temps per poder
reestructurar el seu deute, aconseguir liquiditat i compensar pèrdues, ja sigui per la
recuperació de la seva activitat ordinària o per l’accés al crèdit o a les ajudes públiques.
D’aquesta manera, s’amplia la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs
de creditors fins al 31 de desembre de 2020 i es preveu que als efectes de la causa legal
de dissolució per pèrdues no es computin les del present exercici.
En relació amb això, la disposició derogatòria deroga l’article 43 del Reial decret
llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19, que establia la suspensió del deure de sol·licitar el
concurs durant la vigència de l’estat d’alarma i preveia que els jutges no admetrien a tràmit
sol·licituds de concurs necessari fins que haguessin transcorregut dos mesos des de la
finalització de l’estat esmentat.
Es tracta, en definitiva, d’evitar declaracions de concurs o obertura de la fase de
liquidació respecte d’empreses que poden ser viables en condicions generals de mercat
(valor en funcionament superior al valor de liquidació), amb la consegüent destrucció de
teixit productiu i de llocs de treball.
El capítol III regula mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a seguir
afrontant les conseqüències, ja exposades, que ha tingut la crisi sobre l’Administració de
justícia, i n’amplia l’aplicació temporal fins al 20 de juny de 2021, amb la confiança que
llavors hi hagi totes les garanties sanitàries contra la COVID-19.
Així, s’estableix la celebració d’actes processals preferentment mitjançant la presència
telemàtica dels intervinents per garantir la protecció de la salut de les persones i minimitzar
el risc de contagi, amb la salvaguarda dels drets de totes les parts del procés. No obstant
això, en l’ordre jurisdiccional penal, la celebració de judicis preferentment mitjançant
presència telemàtica s’exceptua en els supòsits de procediments per delictes greus, o
quan qualsevol de les acusacions demani la presó provisional o se sol·liciti una pena de
presó superior a dos anys, en els quals la presència física de l’acusat és necessària.
Igualment, per atendre les mateixes finalitats, es limita l’accés del públic a totes les
actuacions orals atenent les característiques de les sales de vistes. Es possibilita, així, el
manteniment de les distàncies de seguretat i s’eviten les aglomeracions i el tràfec de
persones a les seus judicials quan això no sigui imprescindible.
Amb la mateixa finalitat s’estableix un sistema d’atenció al públic per videoconferència, via
telefònica o a través del correu electrònic habilitat a aquest efecte, de tal manera que es limita
l’atenció presencial als supòsits estrictament necessaris i únicament mitjançant cita prèvia.
La recuperació de l’activitat ordinària de les oficines judicials i fiscals va requerir no
dilatar el termini de reincorporació després de l’aixecament de les principals restriccions i
d’aquesta manera establir mesures que coadjuvessin a afrontar amb el mínim impacte
possible l’increment de litigiositat.
D’aquesta manera, es preveu la creació d’unitats judicials per al coneixement d’afers
derivats de la COVID-19 i s’estableix la possibilitat que els lletrats de l’Administració de justícia
puguin dur a terme, durant el període de pràctiques, funcions de substitució o reforç, entre
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altres mesures. Amb això es pretén atendre la necessitat urgent de regularitzar la situació de
jutjats i tribunals per fer efectiu el dret a la tutela judicial efectiva sense dilacions indegudes.
A més, aquest objectiu s’ha de compatibilitzar amb la protecció adequada de la salut
del personal de l’Administració de justícia, de la resta de professionals i dels particulars
que acudeixen a les seves seus. Per això, es necessiten mesures que suposin la distribució
temporal de la prestació de serveis pel personal de les oficines judicials, de manera que
puguin complir el seu horari habitual successivament. Amb aquest objecte, s’estableixen
jornades de treball de matí o tarda, i així s’evita la coincidència de tot el personal a les
mateixes hores. El compliment d’aquest horari per personal diferent al servei de
l’Administració de justícia, fins i tot sense ampliació de jornada, permet, a més, la celebració
de judicis i vistes no tan sols en horari de matí, sinó també durant les tardes.
La disposició final quarta modifica la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia, per facilitar
l’accés remot a les aplicacions utilitzades per a la gestió processal, i fomentar així el
teletreball, i modifica el sistema d’identificació i signatura reconeguts, i en dissocia un de
l’altre, en els mateixos termes que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En particular, facilitar l’accés remot a les aplicacions utilitzades per a la gestió
processal, així com l’accés dels ciutadans i les ciutadanes als serveis electrònics a
l’Administració de justícia, implica que tots els òrgans, les oficines judicials i les fiscalies es
dotin dels mitjans i instruments electrònics i dels sistemes d’informació necessaris i
suficients per poder dur a terme la seva funció eficientment. Al mateix temps s’efectua una
unificació de la publicació de resolucions i comunicacions en el Tauler edictal judicial únic,
que ha de publicar electrònicament l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat, per
acabar amb la dispersió en taulers d’anuncis i diferents butlletins oficials, i reforçar la
simplicitat d’aquest tràmit i reforçar les garanties de les parts.
La disposició final cinquena modifica i amplia la vacatio legis de la Llei 20/2011, de 21 de
juliol, del Registre Civil, fins al 30 d’abril de 2021. La conjuntura actual i la necessitat de
concentrar els esforços en la recuperació de l’activitat en el Registre Civil impedeixen abordar
en aquests moments el canvi organitzatiu i de funcionament que requereix en un període de
temps tan curt, per la qual cosa és necessari ampliar-lo per garantir-ne l’adequada i plena
entrada en vigor. No obstant això, es preveu que entri en vigor per a les oficines consulars
del Registre Civil el dia 1 d’octubre de 2020, amb una aplicació progressiva.
Amb la disposició final setena s’introdueix una millora tècnica en la modificació de
l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
aprovada pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries
per donar suport a l’economia i l’ocupació.
A les disposicions finals vuitena i novena s’amplia la possibilitat de disponibilitat de
plans de pensions per als treballadors per compte propi o autònoms als casos en què,
sense cessar en la seva activitat, hagin tingut una reducció de, com a mínim, el 75 per cent
en la seva facturació com a conseqüència de la situació de crisi sanitària.
La modificació s’efectua mitjançant ajustos puntuals en la redacció de la disposició
addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per afegir al supòsit ja recollit
de cessament d’activitat el nou de reducció de facturació en, almenys, un 75 per cent; la
definició del supòsit de reducció de facturació s’ajusta a la utilitzada en la nova redacció que
fa el Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, de l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, en relació amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat. També es modifica
l’article 23 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, per concretar la justificació acreditativa
d’aquesta situació davant l’entitat gestora de fons de pensions.
Sobre aquesta darrera qüestió cal assenyalar que per justificar la reducció de la facturació
es fa una remissió al que ja es preveu per a l’acreditació d’aquest volum de facturació en la
sol·licitud de prestació pública extraordinària per cessament d’activitat de l’autònom, que inclou
el mateix supòsit de reducció del 75 per cent de la facturació. Amb això, la mateixa documentació
serveix al treballador autònom per acreditar la seva circumstància de reducció de facturació tant
en el cas de la prestació pública com en el de la disponibilitat dels seus plans de pensions.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 250

Dissabte 19 de setembre de 2020

Secc. I. Pàg. 5

Es mantenen tots els altres aspectes de la disponibilitat de plans de pensions que
regulen tots dos reials decrets llei, referents a la quantia, vinculada a la pèrdua d’ingressos
nets estimats, i al període d’estat d’alarma i un mes addicional.
Així mateix, la disposició final vuitena, tenint en compte els efectes de la pandèmia i
l’afectació en els ingressos de moltes llars, amplia els terminis que estableixen els articles 4
i 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, perquè
l’arrendatari d’un habitatge habitual pugui efectuar la sol·licitud d’ajornament temporal i
extraordinari del pagament de la renda. També es modifiquen determinats aspectes de
l’article 9 per tal de donar més agilitat a la tramitació de la línia d’ajudes transitòries de
finançament, de manera que pugui estar operativa per als arrendataris en situació de
vulnerabilitat en el termini més breu possible.
CAPÍTOL I
Mesures processals
Article 1. Tramitació de la impugnació d’expedients de regulació temporal d’ocupació a
què es refereix l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
1. S’han de tramitar de conformitat amb la modalitat processal de conflicte col·lectiu
les demandes presentades pels subjectes legitimats als quals es refereix l’apartat 2
d’aquest article, quan versin sobre les suspensions i les reduccions de jornada adoptades
en aplicació del que preveu l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i les
mesures esmentades afectin més de cinc treballadors.
2. A més dels subjectes legitimats de conformitat amb l’article 154 de la Llei 36/2011,
de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, està igualment legitimada per promoure
el procediment de conflicte col·lectiu esmentat la comissió representativa prevista a la
normativa laboral dictada per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 en relació amb
els expedients de regulació temporal d’ocupació a què es refereix aquest article.
Article 2.

Tramitació preferent de determinats procediments.

1. Fins al 31 de desembre de 2020 inclusivament, s’han de tramitar amb preferència
els expedients i procediments següents:
a) Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en els quals s’adoptin les
mesures a què es refereix l’article 158 del Codi civil.
b) En l’ordre jurisdiccional civil, els processos derivats de la falta de reconeixement
per l’entitat creditora de la moratòria legal en les hipoteques d’habitatge habitual i
d’immobles afectes a l’activitat econòmica, els processos derivats de qualssevol
reclamacions que puguin plantejar els arrendataris per falta d’aplicació de la moratòria
prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte, així com els procediments
concursals de deutors que siguin persones naturals.
c) En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, els recursos que s’interposin
contra els actes i les resolucions de les administracions públiques pels quals es denegui
l’aplicació d’ajudes i mesures previstes legalment per pal·liar els efectes econòmics de la
crisi sanitària produïda per la COVID-19.
d) En l’ordre jurisdiccional social, tenen caràcter urgent i preferent els processos per
acomiadament o extinció de contracte, els derivats del procediment per declarar el deure i
forma de recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït que
preveu el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis
essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra
la COVID-19; els procediments per aplicació del pla MECUIDA de l’article 6 del Reial decret
llei 8/2020, de 17 de març; les denegacions de prestacions extraordinàries per cessament
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d’activitat que preveu l’article 17 de l’esmentat Reial decret llei 8/2020; els procediments per
a la impugnació individual, col·lectiva o d’ofici dels expedients de regulació temporal
d’ocupació per les causes que regulen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17
de març; els que se substanciïn per fer efectiva la modalitat de treball a distància o
l’adequació de les condicions de treball que preveu el seu article 5; les resolucions
denegatòries de sol·licitud del reconeixement del dret a l’assistència sanitària, sense perjudici
del desplegament reglamentari de la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa
que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre
l’accés universal al Sistema Nacional de Salut, i les reclamacions sobre condicions de treball
de funcionaris i personal laboral de les administracions públiques.
2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense perjudici del caràcter preferent que
tinguin reconegut altres procediments d’acord amb les lleis processals.
No obstant això, en l’ordre jurisdiccional social, els procediments per a la impugnació
individual o col·lectiva dels expedients de regulació temporal d’ocupació per les causes
que regulen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març; els que se
substanciïn per fer efectiva la modalitat de treball a distància o l’adequació de les
condicions de treball que preveu el seu article 5, les denegacions extraordinàries per
cessament d’activitat que preveu l’article 17 del Reial decret llei esmentat, les resolucions
denegatòries de sol·licitud del reconeixement del dret a l’assistència sanitària, en els
termes que descriu l’apartat anterior, i els procediments per a l’aplicació del pla MECUIDA
que estableix l’article 6 de l’esmentat Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, tenen caràcter
urgent a tots els efectes i són preferents respecte de tots els que es tramitin en el jutjat, tret
dels que tinguin per objecte la tutela dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
3. En matèria de registre civil, s’han de tramitar de manera preferent les inscripcions
de naixements, matrimonis i defuncions; l’expedició de certificacions, incloses les de fe de
vida i estat; els expedients de matrimoni i celebració de casaments; i el tràmit de jura en
els expedients de nacionalitat.
CAPÍTOL II
Mesures concursals i societàries
Article 3.

Modificació del conveni concursal.

1. Fins al 14 de març de 2021 inclusivament, el concursat pot presentar una proposta
de modificació del conveni que estigui en període de compliment. A la sol·licitud s’hi ha
d’adjuntar una relació dels crèdits concursals que estiguin pendents de pagament i dels
que, havent-se contret durant el període de compliment del conveni, no s’hagin satisfet, un
pla de viabilitat i un pla de pagaments.
La proposta de modificació s’ha de tramitar d’acord amb les mateixes normes
establertes per a l’aprovació del conveni originari, si bé la tramitació ha de ser escrita sigui
quin sigui el nombre de creditors. Les majories del passiu exigibles per a l’acceptació de la
proposta de modificació són les mateixes que les exigides per a l’acceptació de la proposta
del conveni originari, sigui quin sigui el contingut de la modificació. En cap cas la
modificació ha d’afectar els crèdits reportats o contrets durant el període de compliment del
conveni originari ni els creditors privilegiats als quals s’hagi estès l’eficàcia del conveni o
que s’hi hagin adherit una vegada aprovat, llevat que votin a favor o s’adhereixin
expressament a la proposta de modificació.
2. El jutge ha de traslladar al concursat totes les sol·licituds de declaració de
l’incompliment del conveni que presentin els creditors fins al 31 d’octubre de 2020
inclusivament, però no les ha d’admetre a tràmit fins que transcorrin tres mesos a comptar
de la finalització d’aquest termini. Durant aquests tres mesos el concursat pot presentar
una proposta de modificació del conveni, que s’ha de tramitar amb prioritat a la sol·licitud
de declaració d’incompliment.
3. Les mateixes regles són aplicables als acords extrajudicials de pagament.
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Article 4. Ajornament del deure de sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació.
1. Fins al 14 de març de 2021 inclusivament, el deutor no té el deure de sol·licitar la
liquidació de la massa activa quan conegui la impossibilitat de complir els pagaments
compromesos o les obligacions contretes amb posterioritat a l’aprovació del conveni
concursal, sempre que el deutor presenti una proposta de modificació del conveni i aquesta
s’admeti a tràmit dins del termini esmentat. La proposta de modificació del conveni s’ha de
tramitar de conformitat amb el que estableix l’article 3.1.
2. Durant el termini que preveu l’apartat anterior, el jutge no ha de dictar cap
interlocutòria que obri la fase de liquidació encara que el creditor acrediti l’existència
d’algun dels fets que poden fonamentar la declaració de concurs.
3. En cas d’incompliment del conveni aprovat o modificat dins dels dos anys a
comptar des del 14 de març de 2020, tenen la consideració de crèdits contra la massa els
crèdits derivats d’ingressos de tresoreria en concepte de préstecs, crèdits o altres negocis
de la mateixa naturalesa que s’hagin concedit al concursat o derivats de garanties
personals o reals constituïdes a favor d’aquest per qualsevol persona, incloses les que,
segons la llei, tinguin la condició de persones especialment relacionades amb ell, sempre
que en el conveni o en la modificació consti la identitat de l’obligat i la quantia màxima del
finançament a concedir o de la garantia a constituir.
Article 5. Acords de refinançament.
1. Fins al 14 de març de 2021 inclusivament, el deutor que tingui homologat un acord
de refinançament pot modificar l’acord que tingui en vigor o assolir-ne un altre de nou,
encara que no hagi transcorregut un any de l’anterior homologació segons el que disposa
l’article 617 del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei concursal.
2. Fins al 31 d’octubre de 2020 inclusivament, el jutge ha de traslladar al deutor totes
les sol·licituds de declaració d’incompliment de l’acord de refinançament que presentin els
creditors, però no les ha d’admetre a tràmit fins que transcorri un mes a comptar de la data
esmentada. Durant aquest mes el deutor pot posar en coneixement del jutjat competent
per a la declaració de concurs que ha iniciat o pretén iniciar negociacions amb creditors
per modificar l’acord que tingui en vigor homologat o per assolir-ne un altre de nou, encara
que no hagi transcorregut un any des de l’anterior sol·licitud d’homologació. Si dins dels
tres mesos següents a la comunicació al jutjat, el deutor no ha assolit un acord de
modificació del que tingui en vigor o un altre de nou, el jutge ha d’admetre a tràmit les
sol·licituds de declaració d’incompliment presentades pels creditors.
Article 6.

Règim especial de la sol·licitud de declaració del concurs de creditors.

1. Fins al 31 de desembre de 2020 inclusivament, el deutor que estigui en estat
d’insolvència no té el deure de sol·licitar la declaració de concurs, independentment de si
ha comunicat o no al jutjat competent l’obertura de negociacions amb els creditors per
assolir un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una
proposta anticipada de conveni.
2. Fins al 31 de desembre de 2020 inclusivament, els jutges no han d’admetre a
tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’hagin presentat des del 14 de març
de 2020. Si fins al 31 de desembre de 2020 inclusivament el deutor ha presentat una
sol·licitud de concurs voluntari, aquesta s’ha d’admetre a tràmit amb preferència, encara
que sigui d’una data posterior a la sol·licitud de concurs necessari.
3. Si fins al 31 de desembre de 2020 inclusivament el deutor ha comunicat l’obertura
de negociacions amb els creditors per assolir un acord de refinançament, un acord
extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni, cal atenir-se
al règim general que estableix la llei. No obstant això, en aquest supòsit el deutor no té el
deure de sol·licitar el concurs fins que transcorrin sis mesos des de la comunicació.
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Article 7. Finançaments i pagaments per persones especialment relacionades amb el deutor.
1. En els concursos de creditors que es declarin fins al 14 de març de 2022
inclusivament, tenen la consideració de crèdits ordinaris, sense perjudici dels privilegis que
els puguin correspondre, els derivats d’ingressos de tresoreria en concepte de préstecs,
crèdits o altres negocis de la mateixa naturalesa que des de la declaració de l’estat
d’alarma li hagin concedit al deutor els qui, segons la llei, tinguin la condició de persones
especialment relacionades amb ell.
2. En els concursos de creditors que es declarin en el període que indica l’apartat
anterior, tenen la consideració de crèdits ordinaris, sense perjudici dels privilegis que els
puguin correspondre, aquells en què s’hagin subrogat els qui segons la llei tinguin la
condició de persones especialment relacionades amb el deutor com a conseqüència dels
pagaments dels crèdits ordinaris o privilegiats efectuats a compte d’aquest, a partir de la
declaració d’aquest estat.
Article 8.

Impugnació de l’inventari i de la llista de creditors.

1. Fins al 14 de març de 2022 inclusivament, en els incidents que s’incoïn per
resoldre les impugnacions de l’inventari i de la llista de creditors, no és necessària la
celebració d’una vista, llevat que el jutge del concurs resolgui una altra cosa.
2. La falta de contestació a la demanda per qualsevol dels demandats es considera
assentiment, llevat que es tracti de creditors de dret públic.
3. Els mitjans de prova de què intentin valer-se les parts s’han d’adjuntar
necessàriament a la demanda incidental d’impugnació i a les contestacions que es presentin.
Article 9.

Tramitació preferent.

Fins al 14 de març de 2021 inclusivament, s’han de tramitar amb caràcter preferent:
a) Els incidents concursals en matèria laboral.
b) Les actuacions orientades a l’alienació d’unitats productives o a la venda en globus
dels elements de l’actiu.
c) Les propostes de conveni o de modificació dels que estiguin en període de
compliment, així com els incidents d’oposició a l’aprovació judicial del conveni.
d) Els incidents concursals en matèria de reintegració de la massa activa.
e) L’admissió a tràmit de la sol·licitud d’homologació d’un acord de refinançament o
de la modificació del que estigui vigent.
f) L’adopció de mesures cautelars i, en general, qualssevol altres que, segons el parer
del jutge del concurs, puguin contribuir al manteniment i la conservació dels béns i drets.
g) El concurs consecutiu d’una persona natural en insolvència actual, que no tingui
massa activa ni la possibilitat de plantejar un pla de pagaments, instat per un mediador, en
el qual constin la llista de creditors provisional, la qualificació fortuïta i la sol·licitud del
benefici d’exoneració del passiu insatisfet, juntament amb una declaració responsable per
part del deutor en què manifesti que no disposa de cap actiu.
h) El benefici d’exoneració del passiu insatisfet.
Article 10. Alienació de la massa activa.
1. En els concursos de creditors que es declarin fins al 14 de març de 2021
inclusivament i en els que estiguin en tramitació a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei,
la subhasta de béns i drets de la massa activa es pot dur a terme bé mitjançant una
subhasta, judicial o extrajudicial, o bé mitjançant qualsevol altra forma de realització
autoritzada pel jutge d’entre les que preveu el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal. Amb caràcter preferent i sempre que
sigui possible, la subhasta s’ha de fer de manera telemàtica.
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2. Si el jutge, en qualsevol estat del concurs, ha autoritzat la realització directa dels
béns i drets afectes a un privilegi especial o la dació en pagament o per a pagament
d’aquests béns, cal atenir-se als termes de l’autorització.
Article 11. Aprovació del pla de liquidació.
El lletrat de l’Administració de justícia ha d’acordar immediatament la posada de
manifest a l’oficina del jutjat dels plans de liquidació ja presentats per l’administració
concursal a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Una vegada transcorregut el termini legal per
formular observacions o propostes de modificació, ho ha de posar en coneixement del
jutge del concurs, qui ha de dictar una interlocutòria immediatament, en la qual, segons el
que consideri convenient per a l’interès del concurs, ha d’aprovar el pla de liquidació amb
les modificacions que consideri necessàries o oportunes.
Article 12. Agilitació de la tramitació de l’acord extrajudicial de pagaments, concurs
consecutiu i benefici d’exoneració del passiu insatisfet.
Fins al 14 de març de 2021 inclusivament, es considera que el deutor ha intentat sense
èxit l’acord extrajudicial de pagaments si s’acredita que s’han produït dues faltes
d’acceptació del mediador concursal per ser designat, als efectes d’iniciar concurs
consecutiu, i s’ha de comunicar al jutjat.
Article 13.

Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues.

1. Només als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució que
preveu l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, no es prenen en consideració les pèrdues de
l’exercici 2020. Si en el resultat de l’exercici 2021 s’aprecien pèrdues que deixin reduït el
patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, els administradors han
de convocar o qualsevol soci pot sol·licitar, en el termini de dos mesos a comptar del
tancament de l’exercici de conformitat amb l’article 365 de la Llei esmentada, la celebració
d’una junta general per procedir a la dissolució de la societat, a menys que el capital
s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient.
2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense perjudici del deure de sol·licitar la
declaració de concurs d’acord amb el que estableix la present Llei.
CAPÍTOL III
Mesures organitzatives i tecnològiques
Article 14.

Celebració d’actes processals mitjançant presència telemàtica.

1. Fins al 20 de juny de 2021 inclusivament, constituït el jutjat o tribunal a la seva seu,
els actes de judici, les compareixences, les declaracions i les vistes i, en general, tots els
actes processals, s’han d’efectuar preferentment mitjançant presència telemàtica, sempre
que els jutjats, els tribunals i les fiscalies tinguin a la seva disposició els mitjans tècnics
necessaris per a això.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, en l’ordre jurisdiccional penal és
necessària la presència física de l’acusat en els judicis per delicte greu.
També es requereix la presència física de l’investigat o acusat, a petició pròpia o de la
seva defensa lletrada, a l’audiència que preveu l’article 505 de la Llei d’enjudiciament
criminal quan qualsevol de les acusacions demani la seva presó provisional, o en els
judicis quan alguna de les acusacions sol·liciti una pena de presó superior als dos anys,
llevat que concorrin causes justificades o de força major que ho impedeixin.
Quan es disposi la presència física de l’acusat o de l’investigat, també és necessària la
presència física de la seva defensa lletrada, a petició d’aquesta o del mateix acusat o investigat.
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3. Les deliberacions dels tribunals han de tenir lloc en règim de presència telemàtica
quan es disposi dels mitjans tècnics necessaris per a això.
4. El que disposa l’apartat primer també és aplicable als actes que es practiquin a les
fiscalies.
5. S’han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar que en l’ús de mètodes
telemàtics es garanteixen els drets de totes les parts del procés. En especial, s’ha de
garantir en tot cas el dret de defensa dels acusats i investigats en els procediments penals,
en particular, el dret a l’assistència lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la
informació i l’accés als expedients judicials.
6. En els actes que se celebrin mitjançant presència telemàtica, el jutge o lletrat de
l’Administració de justícia davant de qui se celebrin pot decidir l’assistència presencial a la
seu del jutjat o tribunal dels compareixents que consideri necessaris.
Article 15. Accés a les sales de vistes.
Amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones, fins al 20 de juny
de 2021 inclusivament, l’òrgan judicial ha d’ordenar, en atenció a les característiques de
les sales de vistes, l’accés del públic a totes les actuacions orals. Quan es disposi dels
mitjans materials per a això, pot acordar també l’emissió de les vistes mitjançant sistemes
de difusió telemàtica de la imatge i el so.
Article 16.

Exploracions medicoforenses i dels equips psicosocials.

Fins al 20 de juny de 2021 inclusivament, els informes medicoforenses es poden fer
basant-se únicament en la documentació mèdica existent a la seva disposició, que es pot
requerir a centres sanitaris o a les persones afectades perquè es remeti per mitjans
telemàtics, sempre que això sigui possible.
De la mateixa manera poden actuar els equips psicosocials de menors i família i les
unitats de valoració integral de violència sobre la dona.
D’ofici, o a requeriment de qualsevol de les parts o del facultatiu encarregat, el jutge
pot acordar que l’exploració es faci de manera presencial.
Article 17.

Dispensa de la utilització de togues.

Fins al 20 de juny de 2021 inclusivament, les parts que assisteixin a actuacions orals
estan dispensades de l’ús de togues a les audiències públiques.
Article 18. Atenció al públic.
1. Fins al 20 de juny de 2021 inclusivament, l’atenció al públic en qualsevol seu
judicial o de la fiscalia s’ha d’efectuar per videoconferència, per via telefònica o a través del
correu electrònic habilitat a aquest efecte, que ha de ser objecte de publicació a la pàgina
web de la corresponent gerència territorial del Ministeri de Justícia o de l’òrgan que
determinin les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia, i que en
l’àmbit de la jurisdicció militar està publicat a la pàgina web del Ministeri de Defensa, a
l’enllaç corresponent. Tot això sempre que sigui possible en funció de la naturalesa de la
informació requerida i, en tot cas, en compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
2. Per als casos en què sigui imprescindible acudir a la seu judicial o de la fiscalia, és
necessari per al públic obtenir prèviament la cita corresponent, de conformitat amb els
protocols que estableixin a l’efecte les administracions competents, que han de preveure
les particularitats de les compareixences davant dels jutjats en funcions de guàrdia i els
jutjats de violència sobre la dona.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 250
Article 19.

Dissabte 19 de setembre de 2020

Secc. I. Pàg. 11

Òrgans judicials associats a la COVID-19.

1. De conformitat amb la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i de planta
judicial, el Ministeri de Justícia, previ informe del Consell General del Poder Judicial i
prèvia audiència preceptiva de la comunitat autònoma afectada, pot transformar els òrgans
judicials que estiguin pendents d’entrada en funcionament en el moment de l’entrada en
vigor de la present Llei en òrgans judicials que coneguin exclusivament de procediments
associats a la COVID-19.
2. S’habilita el Ministeri de Justícia perquè, escoltat el Consell General del Poder
Judicial, pugui anticipar l’entrada en funcionament dels òrgans judicials corresponents a la
programació de 2020, amb la possibilitat que tots o alguns d’aquests òrgans es dediquin
amb caràcter exclusiu al coneixement de procediments associats a la COVID-19.
Article 20. Assignació preferent de jutges d’adscripció territorial.
Els jutges d’adscripció territorial per designació del president del Tribunal Superior de
Justícia poden exercir les seves funcions jurisdiccionals, amb caràcter preferent, en òrgans
judicials que coneguin de procediments associats a la COVID-19.
Article 21. Actuacions dins d’un mateix centre de destinació.
1. Fins al 20 de juny de 2021 inclusivament, els secretaris coordinadors provincials
poden assignar als lletrats de l’Administració de justícia i la resta de funcionaris al servei
de l’Administració de justícia destinats a qualsevol de les unitats processals de suport
directe a òrgans judicials, l’acompliment de qualsevol de les funcions que, sent pròpies del
cos al qual pertanyen, estiguin atribuïdes a qualssevol altres unitats.
2. En els partits judicials en què no estiguin aprovades les relacions de llocs de treball
corresponents, l’assignació de funcions, en el mateix període que estableix l’apartat
anterior, es pot fer entre el personal destinat a qualsevol òrgan unipersonal o col·legiat.
3. En l’assignació que regulen els dos apartats anteriors s’ha de donar preferència
als lletrats de l’Administració de justícia i la resta de personal al servei de l’Administració
de justícia que hi accedeixin voluntàriament, i en cap cas implica variació de retribucions.
La decisió d’assignació s’ha d’adoptar, en tot cas, mitjançant una resolució motivada
que s’ha de fonamentar en el fet que la mesura és imprescindible per garantir la prestació
correcta del servei.
Així mateix, l’assignació esmentada només es pot fer entre unitats o òrgans que
radiquin en el mateix municipi i que pertanyin al mateix ordre jurisdiccional en què el lletrat
o funcionari exerceixi la seva activitat professional.
Article 22.

Jornada laboral.

1. Fins al 20 de juny de 2021 inclusivament, es poden establir, per als lletrats de
l’Administració de justícia i per a la resta de personal al servei de l’Administració de justícia,
jornades de treball de matí i tarda per a tots els serveis i òrgans jurisdiccionals, prèvia
negociació col·lectiva amb les organitzacions sindicals i respectant en tot cas les mesures
de seguretat laboral i prevenció de riscos laborals.
2. El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències en matèria
de justícia han d’establir la distribució de la jornada i la fixació dels horaris de conformitat
amb el que estableix la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Article 23.

Substitució i reforç de lletrats de l’Administració de justícia en pràctiques.

1. Fins al 20 de juny de 2021 inclusivament, els ensenyaments pràctics dels cursos de
formació inicial del cos de lletrats de l’Administració de justícia als quals es refereix l’article 24 de
l’Estatut de l’organisme autònom Centre d’Estudis Jurídics, aprovat pel Reial decret 312/2019,
de 26 d’abril, es poden dur a terme exercint tasques de substitució i reforç quan així ho determini
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la Direcció del Centre, amb la garantia del ple compliment dels objectius formatius, i s’ha de tenir
preferència sobre els lletrats substituts en qualsevol crida per a l’exercici d’aquestes funcions.
En cap cas es pot remoure un lletrat substitut en funcions per nomenar en el seu lloc
un lletrat en pràctiques.
2. Els lletrats de l’Administració de justícia que efectuïn les tasques de substitució i
reforç de conformitat amb l’apartat anterior han d’exercir les seves funcions amb la mateixa
amplitud que la dels titulars i queden a disposició de la secretaria de govern corresponent.
La persona titular de la secretaria de govern ha d’elaborar un informe sobre la dedicació
i el rendiment en l’exercici de les seves funcions, que ha de remetre al Centre d’Estudis
Jurídics perquè l’avaluï.
3. En tot cas, el Centre d’Estudis Jurídics ha de garantir la tutoria adequada de les
pràctiques, i a aquest efecte les secretaries de govern han de prestar la deguda col·laboració.
4. Els lletrats de l’Administració de justícia en pràctiques que duguin a terme tasques
de substitució i reforç han de percebre la totalitat de les retribucions corresponents al lloc
de treball ocupat, que ha d’abonar el Ministeri de Justícia.
Disposició addicional primera. Ampliació de terminis en l’àmbit del Registre Civil.
1. En els expedients d’autorització per contreure matrimoni en els quals hagi recaigut
resolució estimatòria es concedeix automàticament un termini fins al 20 de juny de 2021
inclusivament per celebrar el matrimoni.
2. El que disposa l’apartat anterior s’aplica igualment als expedients en els quals no
hagi transcorregut el termini d’un any des de la publicació d’edictes, de la seva dispensa o
de les diligències substitutòries que preveu l’article 248 del Reglament de la Llei del
Registre Civil, aprovat per Decret de 14 de novembre de 1958.
Disposició addicional segona. Suspensió de la causa de dissolució de l’article 96.1.e) de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
El que preveuen els articles 96.1.e) i 96.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, no és aplicable per als comptes anuals aprovats durant els
exercicis 2020, 2021 i 2022.
Disposició addicional tercera. Adequació de determinades disposicions a la jurisdicció militar.
1. La referència als lletrats de l’Administració de justícia que recull l’article 21
d’aquesta Llei s’ha d’entendre també referida als secretaris relators en l’àmbit de la
jurisdicció militar.
2. El que disposa l’article 14 no és aplicable als processos penals militars.
Disposició addicional quarta. Actes de comunicació del Ministeri Fiscal.
Se suspèn l’aplicació del que disposa l’article 151.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’enjudiciament civil, en relació amb els actes de comunicació del Ministeri Fiscal, fins
al 31 de desembre de 2020 inclusivament. Fins a aquesta data, el termini que regula
l’article esmentat és de deu dies naturals.
Disposició addicional cinquena.

Creació d’unitats judicials.

El Govern, prèvia negociació amb les comunitats autònomes en matèria de justícia, ha
de promoure la creació de com a mínim cent noves unitats judicials en un termini de tres
anys, de les quals almenys un terç s’han de crear el primer any, amb la finalitat d’adequar
la planta judicial a les necessitats derivades de la crisi provocada per la COVID-19 i de
garantir a la ciutadania l’efectivitat de la protecció judicial dels seus drets. Per a això, el
Govern ha de dotar les partides i transferències pressupostàries necessàries i suficients.
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Indicacions de les autoritats sanitàries.

Les mesures organitzatives que preveu el capítol III les ha d’executar el Ministeri de
Justícia o les comunitats autònomes que hagin assumit competències en mitjans materials
i personals al servei de l’Administració de justícia, seguint les indicacions que estableixin
en cada moment les autoritats sanitàries, amb la consulta prèvia al Consell General del
Poder Judicial i a la Fiscalia General de l’Estat, escoltats els col·legis professionals i, quan
sigui procedent, amb la participació de les organitzacions sindicals.
Disposició addicional setena.

Canvi extraordinari de les circumstàncies contractuals.

El Govern ha de presentar a les comissions de Justícia del Congrés dels Diputats i del
Senat, en un termini no superior a tres mesos, una anàlisi i estudi sobre les possibilitats i
opcions legals, incloses les existents en dret comparat, d’incorporar al règim jurídic
d’obligacions i contractes la regla rebus sic stantibus. L’estudi ha d’incloure les dades
disponibles més significatives sobre l’impacte de la crisi derivada de la COVID-19 en els
contractes privats.
Disposició transitòria primera.

Règim transitori de les actuacions processals.

1. Les normes d’aquesta Llei s’han d’aplicar a totes les actuacions processals que
s’efectuïn a partir de la seva entrada en vigor, sigui quina sigui la data d’iniciació del procés
en què aquelles es produeixin.
2. No obstant això, les actuacions processals iniciades de conformitat amb el que
preveuen els articles 3 a 5 del Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures
processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de
justícia, es regeixen de conformitat amb els articles esmentats fins que concloguin.
Disposició transitòria segona.
tecnològiques.

Previsions en matèria de mesures organitzatives i

Les mesures que conté el capítol III d’aquesta Llei són aplicables a tot el territori nacional
fins al 20 de juny de 2021 inclusivament. No obstant això, si en aquesta data es manté la
situació de crisi sanitària, les mesures que conté l’esmentat capítol III són aplicables a tot el
territori nacional fins que el Govern declari de manera motivada i d’acord amb l’evidència
científica disponible, amb l’informe previ del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències
Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Disposició derogatòria única.
1. Queda derogat el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i
organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia.
2. Queda derogat l’article 43 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
Disposició final primera. Modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis
professionals.
S’afegeix una nova disposició addicional sisena a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre
col·legis professionals, amb la redacció següent:
«Disposició addicional sisena.

Sessions telemàtiques.

De conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, tots els òrgans col·legiats de les corporacions col·legials es
poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes
tant de manera presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli
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expressament i excepcionalment el contrari. En tot cas, aquestes previsions es poden
desenvolupar pels corresponents reglaments de règim intern o normes estatutàries.»
Disposició final segona. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Es modifica la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en els termes següents:
U.

Es modifica l’apartat 6 de l’article 8, que queda redactat de la manera següent:
«6. Els jutjats contenciosos administratius coneixen també de les autoritzacions
per entrar en domicilis i en altres llocs l’accés als quals requereixi el consentiment
del seu titular, sempre que això procedeixi per a l’execució forçosa d’actes de
l’administració pública, llevat que es tracti de l’execució de mesures de protecció de
menors acordades per l’entitat pública competent en la matèria.
Així mateix, correspon als jutjats contenciosos administratius l’autorització o
ratificació judicial de les mesures adoptades d’acord amb la legislació sanitària que
les autoritats sanitàries considerin urgents i necessàries per a la salut pública i
impliquin limitació o restricció de drets fonamentals, quan aquestes mesures estiguin
plasmades en actes administratius singulars que afectin únicament un o diversos
particulars concrets i identificats de manera individualitzada.
A més, els jutjats contenciosos administratius coneixen de les autoritzacions per a
l’entrada i la inspecció de domicilis, locals, terrenys i mitjans de transport que hagi acordat
la Comissió Nacional de la Competència, quan aquest accés i inspecció requereixi el
consentiment del seu titular i aquest s’hi oposi o hi hagi risc d’aquesta oposició.»

Dos.

Es modifica l’article 10, que queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Competències de les sales contencioses administratives dels tribunals
superiors de justícia.
1. Les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia
han de conèixer en única instància dels recursos que es dedueixin en relació amb:
a) Els actes de les entitats locals i de les administracions de les comunitats
autònomes el coneixement dels quals no estigui atribuït als jutjats contenciosos
administratius.
b) Les disposicions generals emanades de les comunitats autònomes i de les
entitats locals.
c) Els actes i les disposicions dels òrgans de govern de les assemblees
legislatives de les comunitats autònomes, i de les institucions autonòmiques
anàlogues al Tribunal de Comptes i al Defensor del Poble, en matèria de personal,
administració i gestió patrimonial.
d) Els actes i les resolucions dictats pels tribunals economicoadministratius
regionals i locals que posin fi a la via economicoadministrativa.
e) Les resolucions dictades pel Tribunal Economicoadministratiu Central en
matèria de tributs cedits.
f) Els actes i les disposicions de les juntes electorals provincials i de les
comunitats autònomes, així com els recursos contenciosos electorals contra acords
de les juntes electorals sobre proclamació d’electes i elecció i proclamació de
presidents de corporacions locals, en els termes de la legislació electoral.
g) Els convenis entre administracions públiques les competències de les quals
s’exerceixin en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma corresponent.
h) La prohibició o la proposta de modificació de reunions que preveu la Llei
orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió.
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i) Els actes i les resolucions dictats per òrgans de l’Administració General de
l’Estat la competència dels quals s’estengui a tot el territori nacional i el nivell orgànic
dels quals sigui inferior al de ministre o secretari d’Estat en matèries de personal,
propietats especials i expropiació forçosa.
j) Els actes i les resolucions dels òrgans de les comunitats autònomes
competents per a l’aplicació de la Llei de defensa de la competència.
k) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per resoldre recursos en
matèria de contractació que preveu l’article 311 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, en relació amb els contractes inclosos en l’àmbit
competencial de les comunitats autònomes o de les corporacions locals.
l) Les resolucions dictades pels tribunals administratius territorials de recursos
contractuals.
m) Qualssevol altres actuacions administratives no atribuïdes expressament a
la competència d’altres òrgans d’aquest ordre jurisdiccional.
2. Coneixen, en segona instància, de les apel·lacions promogudes contra
sentències i interlocutòries dictades pels jutjats contenciosos administratius, i dels
recursos de queixa corresponents.
3. També els correspon, d’acord amb el que estableix aquesta Llei, el
coneixement dels recursos de revisió contra les sentències fermes dels jutjats
contenciosos administratius.
4. Coneixen de les qüestions de competència entre els jutjats contenciosos
administratius amb seu a la comunitat autònoma.
5. Coneixen del recurs de cassació per a la unificació de doctrina que preveu
l’article 99.
6. Coneixen del recurs de cassació en interès de la llei que preveu l’article 101.
7. Coneixen de la sol·licitud d’autorització a l’empara de l’article 122 ter, quan
la formuli l’autoritat de protecció de dades de la comunitat autònoma respectiva.
8. Coneixen de l’autorització o ratificació judicial de les mesures adoptades d’acord
amb la legislació sanitària que les autoritats sanitàries d’un àmbit diferent de l’estatal
considerin urgents i necessàries per a la salut pública i impliquin la limitació o restricció
de drets fonamentals quan els seus destinataris no estiguin identificats individualment.»
Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:
«1. La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional coneix en
única instància:
a) Dels recursos que es dedueixin en relació amb les disposicions generals i
els actes dels ministres i dels secretaris d’Estat en general i en matèria de personal
quan es refereixin al naixement o l’extinció de la relació de servei de funcionaris de
carrera. Així mateix, coneix dels recursos contra els actes de qualssevol òrgans
centrals del Ministeri de Defensa referits a ascensos, ordre i antiguitat en
l’escalafonament i destinacions.
b) Dels recursos contra els actes dels ministres i secretaris d’Estat quan
rectifiquin en via de recurs o en procediment de fiscalització o de tutela els dictats
per òrgans o ens diferents amb competència a tot el territori nacional.
c) Dels recursos en relació amb els convenis entre administracions públiques
no atribuïts als tribunals superiors de justícia.
d) Dels actes de naturalesa economicoadministrativa dictats pel ministre
d’Economia i Hisenda i pel Tribunal Economicoadministratiu Central, a excepció del
que disposa l’article 10.1.e).
e) Dels recursos contra els actes dictats per la Comissió de Vigilància
d’Activitats de Finançament del Terrorisme, i de l’autorització de pròrroga dels
terminis de les mesures d’aquesta Comissió, de conformitat amb el que preveu la
Llei de prevenció i bloqueig del finançament del terrorisme.
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f) De les resolucions dictades pel Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals, a excepció del que disposa l’article 10.1.k).
g) Dels recursos contra els actes del Banc d’Espanya, de la Comissió Nacional
del Mercat de Valors i del FROB adoptats de conformitat amb el que preveu la
Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses
de serveis d’inversió.
h) Dels recursos interposats per la Comissió Nacional dels Mercats i de la
Competència en defensa de la unitat de mercat.
i) De l’autorització o ratificació judicial de les mesures adoptades d’acord amb
la legislació sanitària que l’autoritat sanitària estatal consideri urgents i necessàries
per a la salut pública i impliquin la limitació o restricció de drets fonamentals, quan
els seus destinataris no estiguin identificats individualment.»
Quatre.

S’afegeix un nou article 122 quater, amb el contingut següent:

«Article 122 quater. Autorització o ratificació judicial de les mesures que les
autoritats sanitàries considerin urgents i necessàries per a la salut pública i
impliquin limitació o restricció de drets fonamentals.
En la tramitació de les autoritzacions o ratificacions a què es refereixen els
articles 8.6, segon paràgraf, 10.8 i 11.1.i) d’aquesta Llei és part el Ministeri Fiscal.
Aquesta tramitació sempre té caràcter preferent i s’ha de resoldre en un termini
màxim de tres dies naturals.»
Disposició final tercera.

Modificació de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria.

Es modifica la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, en els termes següents:
U.

S’afegeix un nou article 45 bis, que queda redactat de la manera següent:
«Article 45 bis.
passatgers.

Infraccions en relació amb l’assistència i compensació als

1. Constitueix una infracció greu l’incompliment de les decisions emeses per
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria en relació amb les reclamacions dels passatgers
formulades a l’empara del Reglament (CE) 261/2004 del Parlament i del Consell,
d’11 de febrer de 2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació
i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de
cancel·lació o gran retard dels vols.
2. Constitueix una infracció lleu el compliment tardà o defectuós de les
decisions emeses per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria en relació amb les
reclamacions dels passatgers formulades a l’empara del Reglament (CE) 261/2004
del Parlament i del Consell, d’11 de febrer de 2004, pel qual s’estableixen normes
comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació
d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols.
A aquests efectes es considera que el compliment és tardà o defectuós quan
s’efectua una vegada interposada una demanda d’execució pel passatger davant
del jutjat competent per conèixer d’aquesta demanda. A aquests efectes, el jutjat
competent ha de notificar a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, alhora que al
passatger i a la companyia aèria, la interlocutòria per la qual despatxa execució.»
Dos. S’afegeix una nova lletra i) a l’apartat 1 de l’article 52, que queda redactada de
la manera següent:
«i) En les infraccions en relació amb l’assistència i la compensació als
passatgers, a les companyies aèries.»
Tres.

S’afegeix un nou article 62 bis, que queda redactat de la manera següent:
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«Article 62 bis. Especialitats de la iniciació de determinats procediments
sancionadors.
L’Agència Estatal de Seguretat Aèria, als efectes de dictar l’acord d’inici dels
procediments sancionadors que instrueixi per infraccions previstes en aquesta Llei,
pot prendre com a fets que en motiven la incoació els que constitueixin antecedents
de la decisió adoptada en el procediment que preveu la disposició addicional segona
de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic
espanyol la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.
Igualment, s’han d’incorporar en aquest moment totes les actuacions efectuades per
dictar la decisió esmentada, sense necessitat de cap tràmit addicional. El
procediment sancionador que s’iniciï d’aquesta manera no s’ha de suspendre per la
impugnació de la decisió per la companyia aèria.»
Disposició final quarta. Modificació de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia.
Es modifica la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació a l’Administració de justícia, en els termes següents:
U.

Es modifica la lletra f) de l’article 4.2, que queda redactada de la manera següent:
«f) A utilitzar els sistemes d’identificació i signatura que estableixen els articles
9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.»

Dos. Es modifica la lletra d) de l’article 6.2, que queda redactada de la manera següent:
«d) A utilitzar els sistemes d’identificació i signatura que estableixen els articles
9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sempre que aquest sistema l’identifiqui de manera
unívoca com a professional per a qualsevol tràmit electrònic amb l’Administració en
els termes que estableixen les lleis processals.
A aquest efecte, el Consell General o el superior corresponent ha de posar a
disposició de les oficines judicials els protocols i sistemes d’interconnexió que
permetin l’accés necessari per mitjans electrònics al registre de professionals
col·legiats exercents que preveu l’article 10 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre
col·legis professionals, de manera que garanteixi que hi constin les seves dades
professionals, com ara número de col·legiat, domicili professional, número de telèfon
i adreça de correu electrònic.»
Tres.

S’afegeix un segon paràgraf a l’article 8 amb la redacció següent:

«Les administracions competents han de proporcionar els mitjans segurs perquè
aquests sistemes siguin plenament accessibles i operatius sense necessitat que els
usuaris estiguin físicament a les seus dels seus respectius òrgans, oficines o fiscalies.»
Quatre. Es modifica la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 11, que queda redactada de la
manera següent:
«f) Un enllaç al Tauler edictal judicial únic, com a mitjà de publicació i consulta
de les resolucions i comunicacions que per disposició legal s’hagin de fixar en el
tauler d’anuncis o edictes.»
Cinc.

Es modifica l’article 35, que queda redactat de la manera següent:
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Comunicació edictal electrònica.

La publicació de resolucions i comunicacions que per disposició legal s’hagin de
fixar en un tauler d’anuncis, així com la publicació dels actes de comunicació
processal que hagin de ser objecte d’inserció en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el
de la comunitat autònoma o en el de la província respectiva, s’han de substituir en
tots els ordres jurisdiccionals per la publicació en el Tauler edictal judicial únic que
preveu l’article 236 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
El Tauler edictal judicial únic l’ha de publicar electrònicament l’Agència Estatal
Butlletí Oficial de l’Estat, en la forma que es disposi per reglament. A aquest efecte,
l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ha de posar a disposició dels jutjats i
tribunals un sistema automatitzat de remissió i gestió telemàtica que garanteixi la
celeritat en la publicació dels edictes, la seva inserció correcta i fidel, així com la
identificació de l’òrgan remitent.»
Sis. Es modifica la disposició addicional cinquena, que queda amb la redacció
següent:
«Disposició addicional cinquena.
sistemes d’informació.

Dotació de mitjans i instruments electrònics i

Les administracions competents en matèria de justícia han de dotar tots els
òrgans, les oficines judicials i les fiscalies dels mitjans i instruments electrònics i dels
sistemes d’informació necessaris i suficients per poder dur a terme la seva funció
eficientment. Aquests sistemes han de ser plenament accessibles i operatius sense
necessitat que els usuaris estiguin físicament a les seus dels seus respectius
òrgans, oficines o fiscalies, amb respecte a les polítiques internes que garanteixin el
dret a la desconnexió digital que recullen l’article 14.j.bis i l’article 88 del text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. Així mateix, han de formar els seus integrants en
l’ús i la utilització dels mitjans i els instruments esmentats.»
Set.

S’afegeix una nova disposició addicional tretzena amb la redacció següent:

«Disposició addicional tretzena.

Publicacions en el Tauler edictal judicial únic.

Les publicacions que, en compliment del que preveuen les lleis processals,
s’hagin de fer en el Tauler edictal judicial únic són gratuïtes en tot cas, sense que
escaigui cap contraprestació econòmica per part dels qui l’hagin sol·licitat.
Igualment són gratuïtes les consultes en el Tauler, així com les subscripcions
que els ciutadans puguin efectuar en el seu sistema d’alertes.»
Vuit.

S’afegeix una nova disposició transitòria tercera amb la redacció següent:

«Disposició transitòria tercera.

Tauler edictal judicial únic.

La publicació dels edictes mitjançant el Tauler edictal judicial únic és aplicable a
partir de l’1 de juny de 2021 tant als procediments que s’iniciïn amb posterioritat com
als ja iniciats.»
Disposició final cinquena. Modificació de la disposició final desena de la Llei 20/2011,
de 21 de juliol, del Registre Civil.
Es modifica la disposició final desena de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre
Civil, que passa a tenir la redacció següent:
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Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el 30 d’abril de 2021, excepte les disposicions
addicionals setena i vuitena i les disposicions finals tercera i sisena, que entren en
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i excepte els
articles 49.2 i 53 del mateix text legal, que entren en vigor el dia 30 de juny de 2017.
El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense perjudici de l’entrada en vigor
el 15 d’octubre de 2015 dels articles 44, 45, 46, 47, 49.1 i 4, 64, 66 i 67.3, i la
disposició addicional novena, en la redacció que en fa l’article 2 de la Llei 19/2015,
de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració
de justícia i del Registre Civil.
Així mateix, aquesta Llei entra en vigor per a les oficines consulars del Registre
Civil el dia 1 d’octubre de 2020, i s’ha d’aplicar de manera progressiva de conformitat
amb el que preveuen la disposició transitòria setena i les disposicions reglamentàries
que es dictin a l’efecte.
Fins a la completa entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’adoptar les
mesures i els canvis normatius necessaris que afectin l’organització i el funcionament
dels registres civils.»
Disposició final sisena. Modificació de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual
s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de
litigis en matèria de consum.
La disposició addicional segona de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual
s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu
i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria
de consum, queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional segona. Les entitats de resolució alternativa en l’àmbit de
protecció dels usuaris del transport aeri.
1. Per a la resolució alternativa de litigis en què siguin aplicables els reglaments
de la Unió Europea en matèria de protecció dels usuaris del transport aeri, s’ha
d’acreditar i notificar a la Comissió Europea una única entitat, que ha de conèixer,
d’acord amb el que estableix aquesta disposició, dels conflictes que afectin tots els
passatgers, encara que no tinguin la condició de consumidors i la companyia ja
estigui establerta a la Unió Europea o fora d’aquesta.
Les entitats a les quals fa referència l’article 6.2 que donin cobertura a
reclamacions de consum de tots els sectors econòmics poden conèixer igualment
d’aquest tipus de litigis en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, sempre que totes dues
parts s’hagin sotmès voluntàriament a aquests procediments.
2. Per ordre de la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, s’ha de regular el procediment de resolució alternativa dels litigis esmentats
en el paràgraf primer de l’apartat anterior, que és d’acceptació obligatòria i resultat
vinculant per a les companyies aèries.
3. L’entitat acreditada ha de posar fi al procediment anterior mitjançant una
decisió motivada. Transcorregut el termini que preveu l’article 20 d’aquesta Llei
sense que s’hagi notificat la decisió, s’entén que la decisió és desestimatòria de la
reclamació formulada pel passatger.
El passatger es pot retirar en qualsevol moment del procediment si no està
satisfet amb el seu funcionament o tramitació, i l’entitat acreditada l’ha d’informar
d’aquest aspecte a l’inici del procediment.
La decisió adoptada per l’entitat acreditada es pot impugnar per part de la
companyia aèria, davant del jutjat mercantil competent, quan consideri que no és
conforme a dret. Atès que la decisió de l’entitat acreditada no és vinculant per al
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passatger, en tot cas s’entén sense perjudici de les accions civils que el passatger
tingui davant de la companyia aèria.
La impugnació de la decisió, mitjançant la formulació de la corresponent
demanda per la companyia, s’ha d’efectuar dins dels dos mesos següents a la seva
notificació o, en cas que s’hagi sol·licitat una correcció o un aclariment, des de la
notificació de la resposta a aquesta sol·licitud, o des de l’expiració del termini de deu
dies des que aquesta es va efectuar sense que s’hagi notificat una resposta
expressa. La demanda s’ha de tramitar per les vies del judici verbal.
El passatger pot no comparèixer en el procediment judicial, i s’entén que es
remet a la decisió de l’entitat acreditada. En aquest procediment mai s’han d’imposar
les costes al passatger.
4. Sense perjudici del dret de la companyia aèria a impugnar la decisió de
l’entitat acreditada, transcorregut un mes des que s’hagi emès la decisió el passatger
en pot sol·licitar l’execució davant del jutjat mercantil competent. A aquests efectes,
la decisió, degudament certificada per l’entitat acreditada, té la consideració de títol
executiu extrajudicial, de conformitat amb el que disposa el numeral 9è de l’apartat 2
de l’article 517 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
En tot cas, la companyia aèria ha de remetre a l’entitat acreditada un justificant
del compliment de la decisió tan aviat com aquesta es produeixi, i hi ha d’indicar si
ha impugnat la decisió davant del jutjat competent.
5. Fins que entri en vigor l’ordre que esmenta l’apartat 2, l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria ha d’acomodar el seu funcionament i procediment al que preveu
aquesta Llei amb la finalitat que pugui ser acreditada com a entitat de resolució
alternativa de litigis en matèria de drets dels usuaris del transport aeri.»
Disposició final setena. Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Es modifiquen les lletres d) i f) de l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, que queden redactades de la manera següent:
«d) L’oferta s’ha de presentar en un únic sobre o arxiu electrònic en els
supòsits en què en el procediment no es prevegin criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor. En cas contrari, l’oferta s’ha de
presentar en dos sobres o arxius electrònics.
L’obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin la proposició s’ha de
fer per l’ordre que sigui procedent de conformitat amb el que estableix l’article 145
en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d’adjudicació que estableixin
els plecs. L’obertura l’ha de fer la mesa de contractació a la qual es refereix
l’apartat 6 de l’article 326 d’aquesta Llei.»
«f) En tot cas, la valoració a què es refereix la lletra anterior s’ha d’efectuar
abans de l’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui l’oferta avaluable a
través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.
Després de l’obertura del sobre o arxiu electrònic i en la mateixa sessió la mesa
ha de procedir a:
1r Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes.
2n Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.
3r Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant
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per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la
classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.
4t Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una
comunicació electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com que
aporti el compromís a què es refereix l’article 75.2 i la documentació justificativa que
disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2; i tot això en el termini de
set dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació.
En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es
presumeixi que és anormalment baixa perquè es donen els supòsits que preveu
l’article 149, la mesa, un cop dutes a terme les actuacions que recullen els punts 1r
i 2n anteriors, ha de seguir el procediment que preveu l’article esmentat, si bé el
termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no pot superar els cinc dies
hàbils des de l’enviament de la comunicació corresponent.
Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva,
amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes
que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en un termini
no superior a cinc dies s’ha de procedir a adjudicar el contracte a favor del licitador
proposat com a adjudicatari, i s’ha de procedir, una vegada adjudicat, a formalitzar-lo.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s’ha d’efectuar proposta d’adjudicació
a favor del següent candidat en puntuació, i se li ha d’atorgar el termini corresponent
per constituir la garantia definitiva esmentada.
En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació
que no estigui inscrita en el Registre de licitadors, aquesta s’ha d’aportar en el
termini de set dies hàbils establert per presentar la garantia definitiva.»
Disposició final vuitena. Modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front
a la COVID-19.
Es modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, en els
termes següents:
U.

L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:
«1. La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a
l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, que estigui
en situació de vulnerabilitat econòmica, tal com la defineix l’article següent, pot
sol·licitar de la persona arrendadora quan aquesta sigui una empresa o una entitat
pública d’habitatge o un gran tenidor, entenent per tal la persona física o jurídica que
sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent-ne garatges i trasters, o una
superfície construïda de més de 1.500 m 2, fins al 30 de setembre de 2020,
l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest
ajornament o la condonació total o parcial de la renda no s’hagi aconseguit ja amb
caràcter voluntari per acord entre totes dues parts.»

Dos.

L’apartat 1 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«1. La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a
l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, que estigui
en situació de vulnerabilitat econòmica, tal com la defineix l’article 5, pot sol·licitar de
la persona arrendadora, quan aquesta no sigui cap de les que comprèn l’article 4,
en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i en
els termes que recullen els apartats 2 a 4 següents, l’ajornament temporal i
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extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la
condonació total o parcial de la renda no s’hagi acordat prèviament entre les dues
parts amb caràcter voluntari.»
Tres.

L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura a compte de l’Estat del
finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com
a conseqüència de l’expansió de la COVID-19.
1. Per tal de proporcionar cobertura financera per fer front a les despeses
d’habitatge per part de les llars que estiguin en situacions de vulnerabilitat social i
econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID 19, s’autoritza el
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mitjançant un conveni
amb l’Institut de Crèdit Oficial, per un termini de fins a catorze anys, es desenvolupi
una línia d’avals amb total cobertura de l’Estat, per tal que les entitats de crèdit
puguin oferir ajudes transitòries de finançament a les persones que estiguin en la
situació de vulnerabilitat esmentada, en forma de préstec amb un termini de
devolució de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per quatre més i sense
que, en cap cas, reporti cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant.
2. Les ajudes transitòries de finançament són finalistes, s’han de dedicar al
pagament de la renda de l’arrendament d’habitatge habitual i poden cobrir un import
màxim de sis mensualitats de renda.
3. A aquestes ajudes transitòries de finançament hi poden accedir tots els
arrendataris que estiguin en situació de vulnerabilitat sobrevinguda com a
conseqüència de l’expansió de la COVID-19, d’acord amb els criteris i els requisits
que es defineixin a través d’una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, que han d’incloure en tot cas, i com a mínim, les situacions que defineix
l’article 5 d’aquest Reial decret llei. Aquesta ordre no necessita un desplegament
normatiu posterior perquè s’apliqui i ha de complir en tot cas la normativa de la Unió
Europea en matèria d’ajudes d’Estat.
4. L’ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que estableix
l’apartat anterior no està subjecta a l’autorització del Consell de Ministres que preveu
l’article 10.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Als efectes de l’aplicació de les ajudes transitòries de finançament,
s’estableix que en el mateix acte de concessió del préstec per part de l’entitat de
crèdit de conformitat amb la regulació establerta, s’entén concedida la subvenció de
despeses i interessos que comporti aquest préstec, per la qual cosa no requereix la
resolució de concessió del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Les
ajudes en la modalitat de subvenció de tipus d’interès les ha de finançar el Ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17.09.261N.481, «Bonificació de despeses i interessos per concessió
de préstecs a arrendataris en situació de vulnerabilitat per la COVID-19». Aquest
crèdit té la consideració d’ampliable. La verificació del compliment dels requisits dels
beneficiaris de la subvenció l’ha de dur a terme ex post el Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, de conformitat amb la normativa aplicable.
6. El conveni del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb
l’Institut de Crèdit Oficial al qual es refereix l’apartat 1 i l’ordre del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana esmentada en apartats anteriors, queden
exceptuats de l’aplicació del que disposen els apartats sisè i setè de l’Acord del
Consell de Ministres de 27 de desembre de 2019, pel qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga per a 2020 dels pressupostos generals de l’Estat vigents
l’any 2019. A més, al conveni li és aplicable el règim especial que preveu l’article 39
del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.»
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Quatre. La lletra c) de l’apartat 1 de la disposició addicional vintena queda redactada
de la manera següent:
«c) En el cas dels treballadors per compte propi que s’hagin integrat prèviament
en un règim de la Seguretat Social com a tals, o en un règim de mutualisme
alternatiu a aquesta, i com a conseqüència de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 hagin cessat en la seva activitat o quan, sense haver
cessat en la seva activitat, la seva facturació el mes natural anterior a aquell en què
se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions s’hagi reduït, almenys, en un 75 per
cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior, sempre
que no estiguin en algun dels dos supòsits que recullen els paràgrafs següents.
En el cas dels treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter
estacional inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris,
així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes
específics de caràcter estacional inclosos en el règim especial de treballadors del
mar, quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció
anteriors a aquell en què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75
per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.
En el cas dels treballadors autònoms que exerceixin activitats en algun dels
següents codis de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004, tots
dos inclosos, sempre que, sense haver cessat en la seva activitat, la seva facturació el
mes natural anterior a aquell en què se sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys
un 75 per cent en relació amb l’efectuada en els dotze mesos anteriors.»
Disposició final novena. Modificació del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de
mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.
Es modifica el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents
complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, en els termes següents:
U.

La lletra c) de l’article 23.2 queda redactada de la manera següent:
«c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que hagi estat prèviament
integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme
alternatiu a aquesta, i hagi cessat en la seva activitat o la facturació del qual s’hagi
reduït en un 75 per cent com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel
Govern, s’ha de presentar, segons que correspongui:
1r El certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o
l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la
declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat; o
2n La informació comptable que justifiqui la reducció de la facturació en els
mateixos termes que els que estableix l’article 17.10 del Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març, per justificar la reducció de la facturació en la prestació extraordinària
per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi afectats per la declaració
de l’estat d’alarma. Els treballadors per compte propi que no estiguin obligats a
portar els llibres que acreditin el volum d’activitat, han d’acreditar la reducció de la
facturació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.»

Dos.

La lletra c) de l’article 23.3.1r queda redactada de la manera següent:

«c) En el supòsit de treballadors per compte propi que hagin estat prèviament
integrats en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme
alternatiu a aquesta, i hagin cessat en la seva activitat o la facturació dels quals
s’hagi reduït en un 75 per cent com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel
Govern: els ingressos nets que s’hagin deixat de percebre durant un període de
còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional,
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estimats mitjançant la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones
físiques corresponent a l’exercici anterior i, si s’escau, el pagament fraccionat de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i les autoliquidacions de l’impost
sobre el valor afegit corresponents a l’últim trimestre.»
Disposició final desena.

Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a, 5a, 6a, 8a, 13a i 18a
de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les
condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets
i en el compliment dels deures constitucionals; Administració de justícia; legislació
mercantil; legislació processal, sense perjudici de les especialitats necessàries que en
aquest ordre es derivin de les particularitats del dret substantiu de les comunitats
autònomes; legislació civil, sense perjudici de la conservació, la modificació i el
desenvolupament per les comunitats autònomes dels drets civils, forals o especials, allà on
n’hi hagi, en particular, en matèria d’ordenació dels registres i instruments públics; les
bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; i legislació bàsica
sobre contractes i concessions administratives.
Disposició final onzena.

Intervenció telemàtica de notaris i registradors.

El Govern ha de remetre a les Corts Generals en el termini més breu possible, no superior
a nou mesos, un projecte de llei, escoltats el Consell General del Notariat i el Col·legi de
Registradors d’Espanya, per habilitar la intervenció telemàtica notarial i registral amb l’objectiu
de facilitar la prestació dels serveis notarials i registrals sense necessitat de presència física.
Disposició final dotzena. Actuacions telemàtiques.
En col·laboració amb les comunitats autònomes que hagin assumit competències en
mitjans materials i personals al servei de l’Administració de justícia, el Consell General del
Poder Judicial i la Fiscalia General de l’Estat, el Govern ha de remetre a les Corts Generals
un projecte de llei que reguli les normes per dur a terme actes processals telemàtics, amb
la preservació en tot moment de les garanties processals que preveu l’ordenament jurídic
i el dret de defensa de les parts.
Disposició final tretzena.

Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.
Madrid, 18 de setembre de 2020.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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