
    

    

ASPECTES LEGALS DAVANT L’ESTAT 
D’ALARMA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 24 de març de 2020 
 

LES ASSEMBLEES DE SOCIS 
 
Moltes de les entitats teníeu previst celebrar les 
vostres assemblees Generals Ordinàries en els 
propers dies i degut a l'estat d'alarma decretat pel 
Govern de l’Estat no es podran fer.  
 
Molts de vosaltres ens pregunteu si no les feu si 
estareu incomplint la llei i els vostres estatuts, i la 
resposta és NO. 
 
El Decret llei aprovat per el Govern Español, fixa que 
es suspenien tots els terminis de tots els actes. Això 
inclou la celebració de les assemblees de les 
entitats, les auditories, i la formulació de comptes 
anuals. A data d'avui 23 de març queda suspès tot 
termini administratiu i per tant no hi ha l'obligació de 
celebrar les assemblees fins que s'aixequi l'estat 
d'alarma. Un cop l'estat d’alarma ja no estigui vigent 
cada Junta Directiva tindrà tres mesos per convocar 
i celebrar l'assemblea. 
 
 
ELS LLOGUERS 
 
Ens heu traslladat la pregunta de què feu amb els 
lloguers. Molts dels vostres llogaters son bars i ja us 
han manifestat que no us pagaran el lloguer del mes 
de març. 
 
En primer lloc i a data de 23 de març, no hi ha cap 
norma que digui que els lloguers es poden deixar de 
pagar- L'obligació persisteix i per tant els vostres 
llogaters haurien de pagar-vos la mensualitat. 
 
Segurament molts dels llogaters no us ho pagaran 
perquè son bars i restaurants que han estat obligats 
a tancar, però això no deixa que tinguin la obligació 
de pagar el lloguer. El que podeu fer com a 
recomanació és arribar a un acord, o bé que us 
paguin una mica menys o fer una pagament aplaçat. 
 
 

TREBALLADORS 
 
Si teniu treballadors a les entitats us podeu plantejar 
fer un ERTE.  Pregunteu els vostres gestors les 
possibilitats que teniu i què us sortirà més a compte. 
A la pàgina web de la Federació teniu un informe 
sobre les condicions per poder fer un ERTE. 
 
 
IMPOSTOS 
 
Recordeu que el Govern d'Espanya manté l'obligació 
de presentar els impostos d'IVA i d'RIPF entre l'1 i el 
20 d'abril. Si que es permet sol·licitar l'aplaçament 
dels impostos. 
 
 
Estem a la vostre disposició, i estigueu molt atents a 
totes les comunicacions perquè cada dia hi ha 
canvis que us poden afectar. 
 
Serveis Jurídics de la FAC 
Patrícia Julià 


