
MESURES EN EL SECTOR PÚBLIC

Altres mesures

S'estableixen diverses mesures en l'àmbit del sector públic per facilitar i flexibilitzar els 
procediments que permeten fer front a la crisi sanitària i les conseqüències que se'n deriven 
d'aquesta.

Es preveuen mesures en matèria de disponibilitats líquides i donacions del sector públic.

S'inclouen mesures dirigides a la suspensió dels terminis de formulació i rendició de comptes 
anuals de l'exercici 2019 i de remissió del Compte General de l'Estat al Tribunal de Comptes. 
Aquestes previsions seran d'aplicació al sector públic local, afectant també als terminis de 
tramitació del Compte General a l'entitat local, i podran ser d'aplicació supletòria al sector 
públic autonòmic.

S'adopten mesures per a l'ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en 
préstecs concedits per comunitats autònomes i entitats locals a empresaris i autònoms afectats 
per la crisi sanitària.

Es reforcen les obligacions de subministrament d'informació economicofinancera, per dotar de 
més flexibilitat i atribucions al Ministeri d'Hisenda per a la concreció dels seus continguts, 
procediments i terminis de remissió.

S'estén l'àmbit d'aplicació de les mesures que preveu l'art. 33 del RDLL 8/2020, de 17 de març, a 
les actuacions i procediments tributaris de la mateixa naturalesa, realitzats o tramitats per les 
comunitats autònomes i les entitats locals, dins de l'àmbit d'aplicació de la LGT i els seus 
reglaments de desenvolupament, sent així mateix aplicable, en relació amb aquestes últimes, als
procediments que es regeixin TTRLRHL.

Es regulen les ampliacions de terminis en matèria de subvencions i ajudes públiques.

Disposicions addicionals, transitòries i finals

Fons provinents de la recaptació de la quota de formació professional per a l'ocupació per l'any 
2020 (DA 7a)

Es permet que els ingressos derivats de la cotització per formació professional puguin aplicar al 
finançament de qualsevol de les prestacions i accions de sistema de protecció per desocupació, 
incloent-hi, d'aquesta manera, finalitats més àmplies que la simple formació professional per a 
l'ocupació.

Ampliació del termini per recórrer (DA 8a)



Es regulen ampliacions de terminis en relació amb la interposició de recursos i reclamacions en 
determinades circumstàncies i per a determinats procediments, i és aplicable en l'àmbit estatal, 
autonòmic i local. Al seu torn, es reconeix de forma expressa que les ampliacions de terminis per
al pagament dels deutes tributaris recollides en l'esmentat art. 33 de RDLL 8/2020, s'apliquen a 
altres deutes de naturalesa pública.

Aplicació de RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l'impacte econòmic i social de la Covid-19 a determinats procediments i actes (DA 9)

En aquest sentit s'estableix que des de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l'estat d'alarma:

- No computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l'execució de les resolucions 
d'òrgans economicoadministratius.

- Queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets previstos 
a la normativa tributària.

-El que preveuen els apartats anteriors és aplicable als procediments, actuacions i tràmits que es
regeixin pel que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària realitzats per 
les AAPP,.

- El que es preveu per als deutes tributaris és aplicable als altres recursos de naturalesa pública.

Ampliació terminis aplicables als pagaments a justificar (DA 10a)

"Els terminis previstos en l'article 79.4 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
pressupostària, per a la rendició de comptes justificatives que vencin durant el període de 
durada de l'estat d'alarma o transcorrin en part dins d'aquest període, disposaran d'un termini 
addicional d'un mes per a la seva rendició, i en tot cas fins transcorregut un mes des de la 
finalització de l'estat d'alarma.

Habilitació als autoritzats del Sistema RED (DA 12a)

Per facilitar a les empreses i als autònoms la realització de les gestions amb la Seguretat Social, 
es permet a empreses i gestories a utilitzar el Sistema de remissió electrònica de dades (RED) 
per a efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als 
ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les 
devolucions d'ingressos indeguts amb la Seguretat Social.

Col·laboració dels empleats públics (DA 18a)

Es preveu la possibilitat que les empleades i empleats públics, sense alterar la seva situació 
administrativa, ni les seves retribucions o les condicions del seu contracte, puguin, 
voluntàriament, donar suport aquelles àrees i activitats, diferents de les del seu lloc de treball, 
de caràcter sanitari, sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i 



aquelles altres que requereixin un reforç en matèria de personal a conseqüència de la situació 
provocada per la Covid-19. Aquesta possibilitat es preveu per al treball presencial o a distància i 
s'articula també per a la realització de tasques en Administracions diferents de la d'origen de 
l'empleat, sense alterar ni la seva situació administrativa, ni la seva vinculació amb 
l'Administració d'origen, que seguirà a càrrec de les retribucions de l'empleat.

Agilització processal (DA 19a)

S'insta al Ministeri de Justícia a què treballi en un Pla de dinamització dels jutjats després de la 
seva aturada en virtut del decret d'alarma.

IT en situació excepcional de confinament total (DA 21a)

Davant la situació particular en què es troben alguns municipis, que es troben en una situació de
confinament agreujada, en la qual no es permeten els desplaçaments fora del perímetre 
d'aquests municipis, ni activitat econòmica, més enllà d'aquells serveis considerats essencials, 
en la qual els treballadors per compte d'altri i per compte propi, no poden desplaçar-se fins al 
seu lloc de treball fora d'aquest perímetre des del dia 12 de març, és necessari adoptar una 
mesura que aclareixi com aplicar la prestació per incapacitat temporal en els termes previstos 
en el RDLL 6/2020.

Modificació del RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l'impacte econòmic i social de la Covid-19 (DF1a)

Possibilitat per les entitats locals de celebració i adopció d'acords de forma telemàtica (DF 2a): 
S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Contractació pública (DF 7a): Es modifica la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic per establir una excepció a la durada dels contractes de serveis quan concorrin 
determinades circumstàncies.


