
 

  

 

Nota informativa sobre 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 

 

Dimecres 29 d’abril de 2020 es va publicar al BOE 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 

El reial decret llei s’estructura en 3 capítols -mesures processals urgents, mesures 

concursals i societàries i mesures organitzatives i tecnològiques-, repartit en un total 

de 28 articles, 4 disposicions addicionals, 2 disposicions transitòries, 1 disposició 

derogatòria i 7 disposicions finals.  

De les diferents mesures a destacar, aquelles que poden presentar un interès al món 

local, són, entre altres, les següents:  

 Els actes processals es realitzaran preferentment de manera telemàtica, 

excepte en l’àmbit penal, en el qual serà el jutge el que decidirà. En el cas dels 

delictes greus, sempre serà necessari la presència física de l’acusat. 

 

 Es dispensarà d’utilitzar toga. 

 

 Les exploracions dels metges forenses, sempre que sigui possible, es faran a 

la vista de la documentació mèdica.  

 

 S’habiliten, en els àmbits en què són inhàbils, els dies compresos entre el dia 

11 i 31 d’agost.  

 

 Els terminis processals que haguessin estat suspensos amb la declaració de 

l’estat d’alarma començaran a computar des de zero. 

 

 Els terminis per a presentar recursos, s’amplien per un període igual al previst a 

la llei. 

 

 Amb relació als erto, sempre que no arribin als llindars d’acomiadament 

col·lectiu es podran regir per un procediment més senzill i ràpid com ho és el 

de conflicte col·lectiu, sense privar el treballador d’impugnar-lo de manera 

individual.  



 

  

 

 Es tramitaran de manera preferent, a l’ordre c-a (durant el període que 

transcorri de l’aixecament de la suspensió de terminis declarada pel reial decret 

463/2020, de 14 de març, fins al 31 de desembre de 2020), els recursos que 

s’interposin contra els actes i resolucions de les administracions públiques pels 

quals es denega l’aplicació d’ajudes i mesures previstes legalment per pal·liar 

els efectes econòmics de la crisi sanitària produïda per la covid-19.  

 

Enllaços: 

 https://boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/boe-a-2020-4705.pdf 
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