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Barcelona, 13 de març de 2020 

RESUM 

  

En data d'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar com a 

pandèmia el virus COVID-19. Arran de l'emergència de salut pública tant a nivell nacional com 

internacional que està suposant la ràpida propagació del virus, tant el Govern estatal com els 

autonòmics, estan adoptant, entre altres, diverses mesures per a garantir la protecció social 

dels treballadors i regular l'impacte socioeconòmic que pugui suposar. 

 

MESURES DE RECOLZAMENT FINANCER TRANSITORI DE L’ÀMBIT 

TRIBUTARI 

 Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per a 

respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 

El Reial Decret-llei adopta les següents mesures de recolzament financer transitori a PIMES i 

autònoms: 

La concessió de l’ajornament només s’aplicarà a deutors, siguin persones o entitats les quals 

el volum de les seves operacions en l’any 2019 no superi els 6.010.121,04 euros. 

Es concedeix l’ajornament de l’ingrés de les deutes tributàries corresponents a totes aquelles 

declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi 

des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret-llei, el dia 13 de març de 2020 i fins el dia 30 

de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a la data no 

superin els 30.000 euros segons l’estipulat a l’article 82.2.a) de la Llei General Tributària.  

L’ajornament també serà aplicable a: 

- Les obligacions tributàries que hagi de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos 

a compte. 

- Les obligacions derivades de tributs que deguin ser legalment repercutits, tals com l’IVA. 

- Las corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar 

pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. 
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També s’estipula que no es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de 

l’ajornament. 

La sol·licitud dels ajornaments es podrà realitzar directament a través de la web de la 

Agència Tributària directament per l’entitat mitjançant el seu certificat digital de l’empresa o bé 

a través d’Audiconsultores.  

L’AEAT ha anunciat, pendent de la seva aprovació, la suspensió dels terminis dels 

procediments que es trobin en curs. Els seguirem informant a mesura que es produeixin 

novetats al respecte. 

 

ALTRES MESURES ESPECIALS ADOPTADES 

El Reial Decret-llei preveu un ajornament extraordinari del calendari de reemborsos en 

préstecs concedits per la Secretaria General d’Industria i de la Petita i Mitjana Empresa, 

per als beneficiaris de concessions dels instruments de recolzament financer a projectes 

industrials. Podrà sol·licitar-se l’ajornament del pagament del principal i/o dels interessos de la 

anualitat en curs, sempre que el seu venciment sigui inferior a sis mesos a comptar des de la 

entrada en vigor del Reial Decret-llei, això és, avui dia 13 de març de 2020, quan hagin tingut 

afectacions i dificultats provocades per el COVID-19. 

Aquesta sol·licitud haurà d’efectuar-se abans de que finalitzi el termini de pagament en període 

voluntari ajustant-se a les previsions indicades en l’article 15 del Reial Decret-Llei i haurà de ser 

estimada de forma expressa per l’òrgan que va dictar la resolució de concessió. 

El Reial Decret-llei també adopta mesures en altres àmbits com el sanitari, mesures de 

recolzament a las famílies, mesures per a la gestió eficient de les Administracions Públiques i 

mesures de recolzament al sector del turisme.  

En relació al sector turístic es preveu l’ampliació de la línia de finançament prevista en l’article 

4 del Reial Decret-llei 12/2019, a determinades empreses i autònoms del sector turístic que 

tinguin domicili social a Espanya i que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i 

Emprenedors.  

Així mateix, en relació a les empreses de l’àmbit privat, dedicades a activitats pertanyents al 

sector del turisme, comerç i hostaleria vinculades al sector turístic, que generin activitat 

productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny i que mantinguin en alta durant aquests 

mesos a treballadors amb contractes de caràcter fixe discontinu, podran aplicar una 
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bonificació en aquests mesos del 50% de las quotes empresarials a la Seguretat Social per 

contingències comuns, així com per els conceptes de recaptació conjunta de DESOCUPACIÓ, 

FOGASA y Formació Professional d’aquests treballadors. 

Aquesta mesura s’aplica amb caràcter general des de l’1 de gener de 2020 fins el dia 31 de 

desembre de 2020 a totes les comunitats autònomes, excepte a les Illes Baleares i les Illes 

Canàries, que es preveu un règim particular.  

Les mesures adoptades per el Decret-llei 7/2020 entren en vigor avui dia 13 de març de 2020 i 

mantindran la seva vigència mentre el Govern determini que persisteixen las circumstàncies 

extraordinàries que motiven la seva aprovació.  

Poden consultar la versió completa del Reial Decreto-Llei al següent enllaç: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf. 

 

Previsiblement, durant els propers dies s’adoptaran noves mesures tant a nivell laboral com 

socioeconòmic amb la finalitat de fer front a la pandèmia provocada per el COVID-19. Els 

anirem informant de les mesures que s’adoptin.  

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. Contacti amb nosaltres 

a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 
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