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Tema del dia

COVID-19 ELS EFECTES ECONÒMICS

La COVID-19 altera terminis Sánchez vol allargar els
ERTOs fins al setembre
en els comptes anuals de
15.000 empreses gironines
El Consell de Ministres avui

«Serà molt més complexa l’avaluació dels actius, inversions, existències

i saldos deutors», avisen des del Col·legi de Censors Jurats de Catalunya
DdG GIRONA

■ Un dels molts efectes desencadenats per la declaració de l’estat
d’alarma ha estat l’alteració dels terminis en la formulació i presentació
dels comptes anuals, una situació
en què es troben prop de 15.000
empreses gironines. En concret, i si
bé els comptes relatius a l’exercici
ﬁnalitzat el 31 de desembre del
2019 podien formular-se ﬁns al 31
de març, el termini en la legislació
mercantil es perllongarà tres mesos
a comptar a partir de l’1 de juny,
després que el Reial Decret-llei
19/2020, de 26 de maig, hagi modiﬁcat la normativa que havia vinculat els terminis a la ﬁnalització de
l’estat d’alarma.D’aquesta manera,
les empreses de la província de Girona disposen de tres mesos a partir

L’1 de juny
va començar
el termini
de tres mesos
de què disposen
les societats
per formular
els comptes
anuals

de l’1 de juny per a la formulació
dels seus comptes anuals, i de dos
mesos més per a la seva aprovació.
En termes generals la situació
creada per la pandèmia de la COVID-19, segons el president del
Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya, Antoni Gómez, «es veurà reﬂectida en una
nota en els comptes corresponents
a l’exercici 2019, relativa a Fets Posteriors, que haurà de recollir els impactes potencials tant pel que fa a
la valoració d’actius com també
quant als riscos en matèria de liquiditat, operacions i altres». «Serà
molt més complexa l’avaluació dels
actius, inversions, existències i saldos deutors, entre d’altres, en els
comptes del 2020», adverteix Gómez.

estudiarà l’esborrany de reial
decret que preveu ampliar els
ERTOs fins al 30 de setembre

EUROPA PRESS/DdG MADRID

■ El Govern ja ha traslladat als
agents socials un esborrany de
reial decret llei –i un dels punts de
l’ordre del dia del Consell de Ministres d’avui–, on es planteja estendre els expedients de regulació
temporals d’ocupació (ERTOs)
vinculats al coronavirus ﬁns que
persisteixin les restriccions a l’activitat i, en tot cas, ﬁns al 30 de setembre. A més, també retalla
l’exempció de quotes per part de
les empreses, que se situaran entre el 15% i el 60%, pels empleats
que tornin a l’activitat. L’ampliació
del termini dels ERTOs era una de
les demandes sindicals i empresarials , tot i que demanaven allargar-los encara més, ﬁns al 31 de
desembre. De moment, la regulació actual dels ERTOs associats al
covid-19 està vigent ﬁns al 30 de

juny. Així mateix, segons aquest
esborrany, al qual ha tingut accés
Europa Press, l’executiu mantindrà també ﬁns al 30 de setembre
la «prohibició» que va establir a
l’acomiadament per causes objectives. A la pràctica, però, es considera un acomiadament improcedent que per l’empresari suposa
encarir la indemnització a 33 dies
per any treballat, comparat amb
els 20 dies dels acomiadaments
procedents.
Es proposa mantenir també
ﬁns al 30 de setembre la suspensió
dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, la qual cosa suposa de facto
prorrogar aquests contractes encara que l’empresari volgués rescindir-los. Pel que fa als ERTOs, el
text del Govern estableix que els
de força major derivats de la Covid-19 mantindran la seva vigència mentre existeixin restriccions
que limitin la plena activitat a les
empreses. En tot cas, es precisa
que la vigència d’aquests ERTOs
ﬁnalitzarà el 30 de setembre.

