AVISO XURÍDICO IMPORTANTE
O presente texto está destinado únicamente ao seu uso como instrumento documental e non ten carácter vinculante
nin validez xurídica algunha. Para fins xurídicos consulte os textos legais publicados nos boletíns oficiais.
Polo tanto, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela non se fai
responsable do seu contido.

SEGUNDO PAQUETE DE MEDIDAS RELACIONADAS COA
CRISE DO CORONAVIRUS.
INFORME SOBRE AS MEDIDAS APROBADAS POLO REAL DECRETO-LEI 8/2020, DE 17
DE MARZO, DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE AO
IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19 (BOE Nº 73, DE 18/08/2020).

Pode consultar o texto íntegro en https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-20203824.pdf e a corrección de erros en https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-20204026.pdf
O Goberno aprobou este martes e publica no BOE deste mércores 18 de marzo un decreto-lei
cunha vixencia inicial dun mes co que prevé mobilizar 200.000 millóns de euros (20 % do PIB)
para mitigar a crise económica que se aveciña, consecuencia do impacto que sobre a actividade
está a ter o confinamento da poboación derivado do estado de alarma, decretado para frear a
epidemia de coronavirus.
Este real decreto-lei de medidas urxentes dá resposta ás circunstancias económicas
excepcionais sinaladas, sumándose ás medidas adoptadas a nivel comunitario e completando as
tomadas polo Goberno nas últimas semanas que se resumen no INFORME SOBRE O
PRIMEIRO PAQUETE DE MEDIDAS RELACIONADAS COA CRISE DO CORONAVIRUS
elaborado por esta Cámara.
Desde o Goberno insístese en que se trata dun esforzo inédito, que implicará mobilizar 117.000
millóns de recursos públicos e 83.000 millóns, privados, deixando para a fase de recuperación os
estímulos fiscais que agora cre que non se requiren. A maior parte da achega pública dedicarase
a manter a liquidez das empresas, que contarán con avais do Estado de ata 100.000 millóns de
euros para poder seguir accedendo ao crédito bancario, aínda que teñan paralizada a súa
actividade mentres dure a crise sanitaria.
O obxectivo é o mantemento do tecido produtivo, que as empresas saian adiante e que o
emprego se preserve durante o parón da actividade, para que a economía só pase por un breve
período de recesión, ao que siga unha fase de recuperación e non de estancamento.
As medidas máis importantes desde ou punto de vista empresarial son as seguintes:
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MEDIDAS PARA FAMILIAS E COLECTIVOS VULNERABLES
-

A concesión dun suplemento de crédito no Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda
2030, por importe de 300.000.000 euros.
Garantía de subministración de auga e enerxía a consumidores vulnerables.
Interrupción do prazo para a devolución de produtos durante vixencia do estado de
alarma.

MORATORIA HIPOTECARIA PARA ADQUISICIÓN DA VIVENDA HABITUAL
Establécense medidas conducentes a procurar a moratoria da débeda hipotecaria para a
adquisición da vivenda habitual de quen padece extraordinarias dificultades para atender o seu
pago como consecuencia da crise do COVID-19.
Trátase dunha medida social que se suma á prórroga da suspensión dos desafiuzamentos ata
2024 aprobada a semana pasada, para que ningunha persoa perda a súa vivenda nesta crise.
Aplicaranse aos contratos de préstamo ou crédito garantidos con hipoteca inmobiliaria e
para iso será necesario que o debedor se atope nos supostos de vulnerabilidade económica
establecidos no artigo 9 deste real decreto-lei, achegando a documentación a que fai referencia
o artigo 11.
Estas mesmas medidas aplicaranse igualmente aos fiadores e avalistas do debedor principal,
respecto da súa vivenda habitual e coas mesmas condicións que as establecidas para o debedor
hipotecario, quen poderá pedir que a entidade esgote o patrimonio do debedor principal.
Prazo de solicitude: ata quince días despois do fin da vixencia do presente real decreto-lei.
Prazo de concesión: a entidade acredora procederá á súa implementación nun prazo máximo
de 15 días.

MEDIDAS LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL
CARÁCTER PREFERENTE DO TRABALLO A DISTANCIA
Estableceranse sistemas de organización que permitan manter a actividade por mecanismos
alternativos, particularmente por medio do traballo a distancia, debendo a empresa adoptar as
medidas oportunas se iso é técnica e razoablemente posible e se o esforzo de adaptación
necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente o traballo a
distancia, deberán ser prioritarias fronte ao cesamento temporal ou redución da actividade.
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Co obxectivo de facilitar o exercicio da modalidade de traballo a distancia naqueles sectores,
empresas ou postos de traballo nas que non estivese prevista ata o momento, entenderase
cumprida a obrigación de efectuar a avaliación de riscos, nos termos previstos no artigo 16 da
Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, con carácter excepcional, a
través dunha autoavaliación realizada voluntariamente pola propia persoa traballadora. É dicir
para a obrigación de efectuar a avaliación da prevención de riscos no teletraballo, é dicir, no
fogar da persoa que está a traballar na súa casa, posibilítase que sexa a propia persoa a que
dunha maneira moi sinxela poida autoevaluar os seus propios riscos laborais.
DEREITO DO TRABALLADOR/A DE ADAPTACIÓN DO HORARIO OU REDUCCION DA
XORNADA
Establécense medidas para favorecer a conciliación laboral, mediante o dereito dos traballadores
por conta allea que acrediten deberes de coidado a persoas dependentes polas circunstancias
excepcionais relacionadas coa prevención da extensión do COVID-19 a acceder á adaptación ou
redución da súa xornada, coa consecuente diminución proporcional do salario.
Con iso trátase de evitar a aplicación de sancións por falta de asistencia da persoa traballadora
ao traballo ante a necesidade de atender ao coidado de persoas ao seu cargo, multiplicadas na
situación actual polo peche de diversos establecementos públicos ou concertados, como centros
escolares, residencias de maiores ou centros de día.
Poderán acollerse as persoas traballadoras por conta allea que acrediten deberes de coidado
respecto do cónxuxe ou parella de feito, así como respecto dos familiares por
consanguinidade ata o segundo grao da persoa traballadora:
- Que, por razóns de idade, enfermidade ou discapacidade, necesite de coidado persoal e directo
como consecuencia directa do COVID-19.
- Que se viron afectadas por decisións adoptadas polas Autoridades gubernativas relacionadas
co COVID-19 que impliquen peche de centros educativos ou de calquera outra natureza que
dispensasen coidado ou atención á persoa necesitada dos mesmos.
- Que non poidan seguir sendo coidados pola persoa que o facía ata entón non non puidese
seguir facéndoo por causas xustificadas relacionadas co COVID-19.
A ADAPTACIÓN DA XORNADA é unha prerrogativa cuxa concreción inicial corresponde á
persoa traballadora, tanto no seu alcance como no seu contido, a condición de que estea
xustificada, sexa razoable e proporcionada, tendo en conta as necesidades concretas de coidado
que debe dispensar a persoa traballadora, debidamente acreditadas, e as necesidades de
organización da empresa. Empresa e persoa traballadora deberán facer o posible por chegar a
un acordo.
O dereito á adaptación da xornada poderá referirse a:
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-

Cambio na distribución do tempo de traballo: cambios de quendas, flexibilidade horaria,
cambio de xornada partida a continuada (ou viceversa), alteración de horario.
Cambio no lugar de prestación de servizos: cambio de centro de traballo, cambio na
forma de prestación de servizos (teletraballo).
Cambio nas funcións: no RD tamén prevé para este suposto un cambio nas funcións do
traballador. - Cambio de forma de prestación do traballo.
Teletraballo ou calquera outra forma.

A REDUCIÓN DE XORNADA deberá ser comunicada á empresa con polo menos 24 horas de
antelación, e non estará limitada na súa goce por porcentaxe mínima nin máximo podendo
chegar mesmo ao cento por cento de redución.
Non se establece, en principio, a figura dunha prestación da Seguridade Social que compense
esta redución.
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDADE PARA OS AFECTADOS
POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA
Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para traballadores autónomos con
vixencia limitada a un mes ou ata o último día do mes en que finalice devandito estado de
alarma, de prolongarse este durante máis dun mes cando a facturación no mes anterior ao que
se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación coa media
de facturación do semestre anterior.
Deben cumprirse os requisitos recolleitos no artigo 17 do Real Decreto- lei. A modo de resumo:

-

-

Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma
No caso de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do
previsto no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, acreditar a redución da súa
facturación en, polo menos, un 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre
anterior.
Acharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social.

A contía da prestación regulada neste artigo determinarase aplicando o 70 por cento á base
reguladora ou cando non se acredite o período mínimo de cotización para ter dereito á
prestación, a contía da prestación será equivalente ao 70 por cento da base mínima de
cotización.
O tempo da súa percepción entenderase como cotizado e non reducirá os períodos de
prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro. A
percepción será incompatible con calquera outra prestación do sistema de Seguridade Social.
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MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DOS MECANISMOS DE AXUSTE TEMPORAL PARA
EVITAR OS DESPIDOS

1.- ERTE POR FUERZA MAYOR COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 (ART.22)
Os derivados das suspensións ou cancelación de actividades CAUSA DIRECTA en perdas de
actividade como consecuencia do COVID-19 incluído o estado de alarma, que impliquen:

-

suspensión ou cancelación de actividades -peche temporal de locais de afluencia
pública.
restricións no transporte público, e en xeral de mobilidade das persoas e/ou
mercadorías.
falta de subministracións que impidan gravemente continuar co desenvolvemento
ordinario da actividade.
situacións urxentes e extraordinarias debidas ao contaxio do persoal ou a adopción de
medidas de illamento preventivo decretados pola autoridade sanitaria.

Procedemento:
1. Debe iniciarse mediante solicitude da empresa á autoridade laboral, que acompañará un
informe relativo á vinculación da perdida de actividade como consecuencia do Covid-19 e
documentación acreditativa no seu caso.
2. A empresa deberá comunicar a súa solicitude ás persoas traballadoras e trasladar o informe
anterior e a documentación acreditativa, en caso de existir, á RLT.
3. A Autoridade Laboral resolverá deberá de constatar a existencia de forza maior.
4. A Autoridade laboral resolverá no prazo de 5 días se constata a existencia ou non de forza
maior, previo informe, no seu caso, da Inspección de Traballo e Seguridade Social
5. Os EFECTOS serán desde a data do FEITO CAUSANTE da FORZA MAIOR.
6. Recibida a resolución da Autoridade Laboral é o empresario o que DECIDE sobre as medidas
para adoptar.
7. Suposto especial: socios traballadores de cooperativas rexeranse polo disposto no RD
42/1996 do 19 de xaneiro, salvo no relativo aos prazos, que será de 5 días.
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Efectos excepcionais (ART.24): Medidas extraordinarias en materia de cotización en
relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por forza
maior relacionados co COVID-19.
As empresas non terán que pagar a cotización por continxencias comúns que debían
manter os empresarios en caso de suspensión do contrato.

-

Para empresas de menos de 50 traballadores a 29.02.2020.- exoneración do 100%
das cotas por conceptos de recadación conxunta mentres dure a causa de forza maior.

-

Para empresas de máis de 50 traballadores a 29.02.2020 exonerará á empresa do
75% do abono da achega empresarial prevista no art. 273.2 LGSS.

-

Esta exoneración non terá efectos para a persoa traballadora, dado que se entenderá
ese período como efectivamente cotizado.

Procedemento de solicitude: A empresa debe presentar unha solicitude á TGSS a cal debe
incluír a identificación das persoas traballadoras afectadas así como os períodos concretos da
suspensión ou redución da xornada de traballo gozados.
2.- ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE PRODUCIÓN
(ART.23)
Será de aplicación este ERTE aos supostos de redución de xornada ou suspensión de contratos
por causas relacionadas co Covid-19 non comprendidas como causas de forza maior, que
seguirán os leitos previstos legalmente, pero coas seguintes especialidades:
A. Prazo para constituír a comisión negociadora.- 5 días
B. Comisión negociadora. Cando non exista representación legal dos traballadores, a
comisión representativa para a negociación do período de consultas estará integrada
polos SINDICATOS MÁIS REPRESENTATIVOS E REPRESENTATIVOS DO SECTOR,
estará integrada por 1 persoa de cada un dos sindicatos. Se non se conforma esta
representación conformarase con 3 traballadores elixidos segundo o procedemento
art.41.4 ET.
C.
C. Prazo máximo de período de consultas.- 7 días
D. Informe Inspección de Traballo potestativo.- prazo máximo 7 días
Suposto especial: socios traballadores de cooperativas rexeranse polo disposto no RD 42/1996
do 19 de xaneiro, salvo no relativo ao desenvolvemento do período de consultas e ao informe da
Inspección de Traballo e Seguridade Social, que se rexerán polo previsto nos apartados b) e c)
anteriores.
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPREGO
DERIVADA DOS ERTE POR FORZA MAIOR OU POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS,
ORGANIZATIVAS E DE PRODUCIÓN:

-

Recoñecemento do dereito á prestación contributiva das persoas traballadoras sen
período de carencia, é dicir, sen tempo mínimo de cotización.

-

Non se computará o tempo de percepción da prestación a efectos de consumir períodos
máximos de percepción. - Poderán acollerse socios traballadores das cooperativas
Os fixos descontinuos poderán volver percibir prestacións de desemprego nun período
máximo de 90 días cando volvan atoparse en situación legal de desemprego.

-

A tramitación extemporánea non implicará redución.

SALVAGARDA DO EMPREGO: As medidas extraordinarias no ámbito laboral previstas no
presente real decreto-lei estarán suxeitas ao compromiso da empresa de manter o emprego
durante o prazo de seis meses desde a data de continuación da actividade

MEDIDAS PARA GARANTIR A LIQUIDEZ DAS EMPRESAS
LIÑA DE AVAIS PARA AS EMPRESAS E AUTÓNOMOS

-

Liña para a cobertura por conta do Estado do financiamento outorgado por entidades
financeiras a empresas e autónomos por importe máximo de 100.000 millóns de euros.

-

Ampliación en 10 millóns de euros o límite de endebedamento neto do ICO co fin de
aumentar as Liñas ICO de financiamento a empresas e autónomos.

-

Con carácter extraordinario e cunha duración de 6 meses desde a entrada en vigor do
presente real decreto lei, autorízase a creación dunha liña de cobertura aseguradora de
ata 2.000 millóns de euros para favorecer a actividade das empresas exportadoras,
«especialmente no caso das pequenas e medianas empresas».

ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA O DESPACHO ADUANEIRO (ART. 32)
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A AEAT poderá acordar que o procedemento de declaración, e o despacho aduaneiro que aquel
inclúe, sexa realizado por calquera órgano ou funcionario da área de Aduanas e Impostos
Especiais.

SUSPENSIÓN DE PRAZOS NO ÁMBITO TRIBUTARIO (ART. 33)
Os prazos de pago da débeda tributaria por liquidacións practicadas pola Administración, os
vencementos dos prazos e fraccións dos acordos de aprazamento e fraccionamento concedidos,
os prazos para atender os requirimentos, dilixencias de embargo e solicitudes de información,
para formular alegacións en procedementos de aplicación dos tributos, sancionadores ou de
declaración de nulidade, devolución de ingresos indebidos, rectificación de erros materiais e de
revogación, que non concluísen á entrada en vigor deste real decreto-lei (18 de marzo de 2020),
se amplian ata o 30 de abril de 2020. Cando sexan comunicados a partir do 18 de marzo,
os prazos esténdense ata o 20 de maio de 2020, salvo que o outorgado pola norma xeral sexa
maior, nese caso este resultará de aplicación. Hai que ter en conta tamén a disposición
transitoria terceira da Real Decreto-lei 8/202, que establece que o disposto neste art. 33 será de
aplicación aos procedementos cuxa tramitación se iniciei con anterioridade á entrada en vigor
deste real decreto-lei.
MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
- Os contratos públicos de servizos e de subministracións de prestación sucesiva, vixentes
á entrada en vigor deste real decreto lei, celebrados polas entidades pertencentes ao Sector
Público, quedarán automaticamente suspendidos desde que se producise a situación de feito
que impide a súa prestación e ata que dita prestación poida renovarse. A entidade adxudicadora
deberá abonar ao contratista os danos e prexuízos efectivamente sufridos por este durante o
período de suspensión, previa solicitude e acreditación fidedigna da súa realidade, efectividade e
contía polo contratista.
- Nos contratos públicos de servizos e de subministración distintos dos referidos no
apartado anterior, vixentes á entrada en vigor deste real decreto lei cando o contratista incorra
en demora no cumprimento dos prazos previstos no contrato como consecuencia do COVID-19
ou as medidas adoptadas polo Estado, as comunidades autónomas ou a Administración local
para combatelo, e o mesmo ofreza o cumprimento dos seus compromisos se se lle amplía o
prazo inicial ou a prórroga en curso, o órgano de contratación concederallo, dándolle un prazo
que será, polo menos, igual ao tempo perdido polo motivo mencionado.
- Nos contratos públicos de obras, vixentes á entrada en vigor deste real decreto lei a
condición de que estes non perdesen a súa finalidade como consecuencia da situación de feito
creada polo COVID-19 ou as medidas adoptadas polo Estado, e cando esta situación xere a
imposibilidade de continuar a execución do contrato, o contratista poderá solicitar a
suspensión do mesmo desde que se producise a situación de feito que impide a súa prestación
e ata que dita prestación poida renovarse.
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- Nos contratos públicos de concesión de obras e de concesión de servizos vixentes á
entrada en vigor deste real decreto-lei, celebrados polas entidades pertencentes ao Sector
Público no sentido definido no artigo 3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, a situación de feito
creada polo COVID-19 e as medidas adoptadas polo Estado, as comunidades autónomas ou a
Administración local para combatelo darán dereito ao concesionario ao restablecemento do
equilibrio económico do contrato mediante, segundo proceda en cada caso, a ampliación da
súa duración inicial ata un máximo dun 15 por 100 ou mediante a modificación das
cláusulas de contido económico incluídas no contrato.
EXENCIÓN DE AXD NAS ESCRITURAS DE FORMALIZACIÓN DE NOVACIÓN DOS
PRÉSTAMOS E CRÉDITOS HIPOTECARIOS
A Disposición final primeira da Real Decreto-lei 8/2020, engade un novo número 23 ao artigo
45.I. B) da Lei do ITPAJD, para os efectos de declarar a exención en AJD das escrituras de
formalización de novación dos préstamos e créditos hipotecarios que se produzan ao amparo
deste RDL.
OUTRAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES ÁS
PERSONAS XURÍDICAS DE DEREITO PRIVADO
1. Aínda que os estatutos non o previsen, durante o período de alarma, as sesións dos
órganos de goberno e de administración das asociacións, das sociedades civís e mercantís,
do consello reitor das sociedades cooperativas e do padroado das fundacións poderán
celebrarse por videoconferencia.
2. Aínda que os estatutos non o previsen, durante o período de alarma, os acordos dos
órganos de goberno e de administración das asociacións, das sociedades civís e mercantís,
do consello reitor das sociedades cooperativas e do padroado das fundacións poderán adoptarse
mediante votación por escrito e sen sesión sempre que o decida o presidente e deberán
adoptarse así cando o solicite, polo menos, dous dos membros do órgano.
3. O prazo de tres meses a contar desde o peche do exercicio social para que o órgano de
goberno ou administración dunha persoa xurídica obrigada formule as contas anuais,
ordinarias ou abreviadas, individuais ou consolidadas, e, se fose esixible, o informe de xestión, e
para formular os demais documentos que sexan legalmente obrigatorios pola lexislación de
sociedades queda suspendido ata que finalice o estado de alarma, renovándose de novo por
outros tres meses a contar desde esa data.
4. No caso de que, á data de declaración do estado de alarma, o órgano de goberno ou
administración dunha persoa xurídica obrigada xa formulase as contas do exercicio anterior, o
prazo para a verificación contable desas contas, se a auditoría fose obrigatoria, entenderase
prorrogado por dous meses a contar desde que finalice o estado de alarma.
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5. A xunta xeral ordinaria para aprobar as contas do exercicio anterior reunirase necesariamente
dentro dos tres meses seguintes a contar desde que finalice o prazo para formular as
contas anuais.
6. Se a convocatoria da xunta xeral publicouse antes da declaración do estado de alarma pero o
día de celebración fose posterior a esa declaración, o órgano de administración poderá
modificar o lugar e a hora previstos para celebración da xunta ou revogar o acordo de
convocatoria mediante anuncio publicado cunha antelación mínima de corenta e oito horas na
páxina web da sociedade e, se a sociedade non tivese páxina web, no «Boletín oficial do
Estado». En caso de revogación do acordo de convocatoria, o órgano de administración deberá
proceder a nova convocatoria dentro do mes seguinte á data en que finalizase o estado de
alarma.
7. O notario que fose requirido para que asista a unha xunta xeral de socios e levante acta da
reunión poderá utilizar medios de comunicación a distancia en tempo real que garantan
adecuadamente o cumprimento da función notarial.
8. Aínda que concorra causa legal ou estatutaria, nas sociedades de capital os socios non
poderán exercitar o dereito de separación ata que finalice o estado de alarma e as
prórrogas do mesmo que, no seu caso, se acorde.
9. O reintegro das achegas aos socios cooperativos que causen baixa durante a vixencia do
estado de alarma queda prorrogado ata que transcorran seis meses a contar desde que finalice
o estado de alarma.
10. No caso de que, durante a vixencia do estado de alarma, transcorrese o termo de duración
da sociedade fixado nos estatutos sociais, non se producirá a disolución de pleno dereito ata que
transcorran dous meses a contar desde que finalice devandito estado.
11. No caso de que, antes da declaración do estado de alarma e durante a vixencia dese estado,
concorra causa legal ou estatutaria de disolución da sociedade, o prazo legal para a
convocatoria polo órgano de administración da xunta xeral de socios a fin de que adopte o
acordo de disolución da sociedade ou os acordos que teñan por obxecto enervar a causa,
suspéndese ata que finalice devandito estado de alarma.
12. Se a causa legal ou estatutaria de disolución acaecese durante a vixencia do estado de
alarma, os administradores non responderán das débedas sociais contraídas nese
período.
SUSPENSIÓN DO PRAZO DE CADUCIDADE DOS ASENTOS DO REXISTRO DURANTE A
VIXENCIA DO REAL DECRETO DE DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA
Durante a vixencia do estado de alarma e, no seu caso, as prórrogas do mesmo que puidesen
acordarse, adoptaranse as seguintes medidas:
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Primeira. Suspéndese o prazo de caducidade dos asentos de presentación, das anotacións
preventivas, das mencións, das notas marxinais e de calquera outros asentos rexistrais
susceptibles de cancelación polo transcurso do tempo.
Segunda. O cómputo dos prazos renovarase ao día seguinte da finalización do estado de alarma
ou da súa prórroga no seu caso.
PRAZO DO DEBER DE SOLICITUDE DE CONCURSO
Mentres estea vixente o estado de alarma, o debedor que se atope en estado de insolvencia non
terá o deber de solicitar a declaración de concurso. Ata que transcorran dous meses a contar
desde a finalización do estado de alarma, os xuíces non admitirán a trámite as solicitudes de
concurso necesario que se presentaron durante ese estado ou que se presenten durante eses
dous meses. Se se presentou solicitude de concurso voluntario, admitirase este a trámite, con
preferencia, aínda que fóra de data posterior.
PRÓRROGA DA VIXENCIA DO DNI
Queda prorrogada por un ano, ata o día trece de marzo de dous mil vinte e un, a validez do
documento nacional de identidade das persoas maiores de idade.
PLAN ACELERA
O Goberno dispoñerá a inmediata posta en marcha, a través da entidade pública empresarial
RED.ES, do Programa Acelera PEME co obxecto de articular un conxunto de iniciativas en
colaboración co sector privado de apoio ás PEME no curto e medio prazo.
SUSPENSIÓN DO RÉXIME DE LIBERALIZACIÓN DE DETERMINADOS INVESTIMENTOS
EXTRANXEIROS
Suspensión do réxime de liberalización de determinados investimentos estranxeiros directas en
España Modificación da Lei 19/2003, do 4 de xullo, sobre réxime xurídico dos movementos de
capitais e das transaccións económicas co exterior. Engádese un artigo 7 bis Suspensión do
réxime de liberalización de determinados investimentos estranxeiros directas en España.
As medidas previstas no presente real decreto lei manterán a súa vixencia durante o prazo dun
mes desde a súa entrada en vigor, sen prexuízo de que, previa avaliación da situación, se
poida prorrogar a súa duración polo Goberno mediante real decreto- lei. Non obstante o anterior,
aquelas medidas previstas neste real decreto-lei que teñen prazo determinado de duración
suxeitaranse ao mesmo
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