
 
 

 
 

  

 

  

 

 

  

 

Barcelona, 3 d’abril de 2020 

 

Donada la diversitat d'àmbits per als quals aquest RDL 11/2020 desenvolupa 

mesures per a sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries a 

conseqüència del COVID-19, aquesta Nota Informativa XVI se centra en aquests 

quatre primers àmbits. 

 

 

 

Clic en el títol per accedir directament 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

o S’agilitza la gestió dels préstecs i ajudes concedits per SGIPYME de suport financer 

a projectes industrials de Recerca, Desenvolupament i Innovació  en l'àmbit de la 

indústria manufacturera, i pendents de resolució en el moment de l'entrada en vigor 

del RD 463/2020 de 14 de març. 

 

o Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME. Durant el termini de 2 anys 

i mig a comptar des de l'entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, es podran 

sol·licitar modificacions del quadre d'amortització. 

 

o Ajudes a les empreses per cancel·lació dels esdeveniments internacionals a 

conseqüència del COVID-19. S'habilita a ICEX España Exportació i Inversions per a 

la devolució de les quotes pagades per a la participació en fires, quan aquestes 

hagin estat cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador, i 

ajudes en funció de les despeses incorregudes i no recuperables d'esdeveniments 

cancel·lats. 

 

o Se suspèn durant el període d'un any , el pagament d'interessos i amortitzacions , 

corresponents als préstecs concedits per la Secretària d'Estat de Turisme dins del 

marc del Programa Empreneur Joves Emprenedors: 

 Empreneur I+D+i 

 Empreneur Jóvenes Emprendedores 

 Empreneur Internacionalización 

 

 

o Es permet la suspensió temporal, modificació o pròrroga dels contractes, per a 

contractar una altra oferta alternativa. Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, es 

permet nova modificació, sense penalització o cap càrrec. 

 

o Suspensió del pagament de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats 

del petroli, que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies 

integrats en l'estat de alarma. Les quantitats degudes es regularitzaran a parts 

iguals en sis mesos, una vegada finalitzat l'estat d'alarma. 

 
 

o Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social. Les empreses i 

treballadors per compte propi inclosos en qualsevol en qualsevol règim de la 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Seguretat Social, podran sol·licitar ajornament dels deutes, el termini d'ingrés dels 

quals tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, sent aplicable el tipus 

d'interès del 0,5%. 

 

o Línia de garanties COVID_19 de CERSA, dotada amb 60 milions d'euros per al 

programa de “Suport a la Petita i mitjana empresa”. 

 

 

o Concessió de les sol·licituds d'ajornament de deutes amb dispensa total o parcial 

de garanties i derivades de declaracions duaneres presentades entre els dies 2 

d'abril i 30 de maig de 2020, sempre que siguin superiors a 100 euros i inferiors a 

30.000. 

 L’ajornament serà per 6 mesos, sense meritació d'interessos els 3 primers. 

 En el RD es regulen les limitacions i els detalls que s'han de complir per a la 

seva concessió. 

 

o Extensió dels efectes de les suspensions de terminis tributaris per als procediments 

iniciats davant la AEAT (no autoliquidacions de deute) establerts per l'art. 33 del 

RDL. 8/2020, i que els amplia de forma generalitzada fins al 30 d'abril de 2020 (amb 

algunes excepcions fins al 20 de maig), tant a les administracions autonòmiques 

com als ens locals. A destacar que algunes d'aquestes administracions o ens ja 

havien acordat terminis de suspensió propis, que de ser majors, prevaldrien davant 

els acordats per aquest RDL. 

 

o El còmput del termini per a interposar recursos  en via administrativa o per a instar 

qualssevol altres procediments d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 

arbitratge que els substitueixin d'acord amb el que es preveu en les Lleis, en 

qualsevol procediment del qual puguin derivar-se efectes desfavorables o de 

gravamen per a l'interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de 

finalització de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència del temps que 

hagués transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de 

recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. L'anterior 

s'entén sense perjudici de l'eficàcia i executivitat de l'acte administratiu objecte de 

recurs o impugnació.  

 

 En particular, en l'àmbit tributari, el termini per a interposar recursos de 

reposició o reclamacions econòmic administratives començarà a explicar-se 

des del 30 d'abril de 2020 i s'aplicarà tant en els supòsits on s'hagués iniciat 

el termini per a recórrer d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

de l'acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el citat termini el 13 de 

març de 2020, com en els supòsits on no s'hagués notificat encara l'acte 

administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació. Idèntica mesura 

serà aplicable als recursos de reposició i reclamacions que, en l'àmbit 

tributari, s'interposin contra ajuntaments i altres entitats regulades per la 

Llei d'Hisendes Locals. 

 

o Se suspèn el còmput del termini comprès entre els dies 14 de març fins al 30 d'abril 

de 2020 respecte a: 

 La durada màxima per a l'execució de les resolucions dels òrgans 

econòmics-administratius (TEARs principalment). 

 Còmput de terminis de prescripció i caducitat en matèria tributària. 

 La suspensió del còmput afectarà també Entitats Locals i als recursos de 

naturalesa pública. 

 

o Finalitzada la durada de l'estat d'alarma, es preveu l'aprovació d'un pla d'actuació 

per a agilitar l'activitat dels ordres jurisdiccionals social, mercantil i contenciós 

administratiu per a agilitar les tramitacions processals pendents. 

 

o S’estableix la disponibilitat dels plans de pensions dins dels sis mesos següents a 

l'establiment de l'estat d'alarma quan es donin: 

 Trobar-se en una situació de desocupació a conseqüència d'un expedient de 

regulació temporal d'ocupació ocasionada per la crisi sanitària provocada 

pel COVID-19. 

 Haver cessat en l'activitat per estar aquesta suspesa per el RD 463/2020. 

 

Dita disponibilitat estarà limitada als salaris deixats de percebre mentre duri 

l'expedient de regulació temporal d'ocupació, o a l'import d'ingressos nets estimats 

deixats de percebre mentre dura la situació de cessament d'activitat obligatori. 

 

o Respecte a l’exempció establerta per a formalització d'escriptures de novació de 

préstecs i crèdits hipotecaris, es fita l'exempció en l'impost sobre transmissions 

patrimonials, modalitat actes jurídics documentats a aquelles escriptures que es 

refereixin a la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual. 

 

 

 

 

o Dret a resoldre el contracte i al reemborsament del pagament 

Els consumidors i usuaris podran exercir el dret a resoldre el contracte durant un 

termini de 14 dies, en aquells contractes de compravenda de béns o prestació de 

serveis, siguin o no de tracte successiu, l 'execució del qual sigui impossible a 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

conseqüència de l'aplicació de les mesures adoptades en la declaració de l'estat 

d'alarma, sempre que no calgui obtenir de la proposta o propostes de revisió  (entre 

altres, l'oferiment de bons o vals substitutoris al reemborsament, o la recuperació 

del servei a posteriori en el cas de contractes de serveis de tracte successiu) 

transcorreguts 60 dies  des de la impossible execució del contracte. 

 

L'empresari estarà obligat a retornar les sumes abonades pel consumidor  o usuari, 

excepte despeses incorregudes degudament desglossades i facilitats al 

consumidor, en la mateixa forma en què es va realitzar el pagament  en un termini 

màxim de 14 dies. 

 

o Dret a la suspensió del cobrament de quotes 

En els contractes de tracte successiu , es paralitzarà el cobrament de noves quotes  

fins que el servei pugui tornar a prestar-se amb normalitat; no obstant això, el 

contracte no queda rescindit excepte per voluntat de totes dues parts.  

 

 

o Viatges combinats 

El consumidor o usuari podrà optar per sol·licitar el reemborsament o fer ús del bo  

que li lliurarà l'organitzador o, en el seu cas, el detallista. Aquest bo ho podrà 

utilitzar en el termini d'un any des de la conclusió de l'estat d'alarma. En cas de no 

utilitzar-se durant aquest període, el consumidor podrà exercir el dret de 

reemborsament que, en qualsevol cas, haurà d'efectuar-se en un termini no superior 

a 60 dies. 

 

Si només alguns dels proveïdors efectuessin la devolució o la quantia retornada per 

cadascun d'ells fos parcial, el consumidor o usuari tindrà dret al reemborsament 

parcial corresponent a les devolucions efectuades, sent descomptat de l'import del 

bo lliurat per la resolució del contracte. 

 

o Sector del joc regulat a la Llei 13/2011, de 27 de maig 

Para evitar la intensificació del consum de jocs d'atzar en línia (en particular, els 

jocs de casino, bingo i pòquer), que pot derivar en conductes de consum compulsiu 

o fins i tot patològic, es prohibeixen les comunicacions comercials que realitzen els 

operadors de joc d'àmbit estatal , incloent a les entitats designades per a la 

comercialització dels jocs de loteria, que impliquin: 

 

 Activitats de promoció dirigides a la captació de nous clients o de 

fidelització de clients existents. 

 Emissió de comunicacions comercials: 

i. En els serveis de comunicació audiovisual de l’art. 2.2 de la Llei 

7/2010. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

ii. Que es comercialitzin, venguin u organitzin per prestadors de 

serveis d’intercanvi de vídeos, excepte en la franja horària 

compresa entre la 1 i les 5 de la matí. 

iii. A correus electrònics o mitjans equivalents i xarxes socials. 

 

El incompliment de qualsevol de les obligacions tindrà la consideració d'infracció 

greu a l'efecte de la citada llei sectorial. 

 

 

 

o Modificació de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 

 

S’amplia la possibilitat, durant el període d'alarma, de celebrar per vídeo o per 

conferència telefònica múltiple les juntes o assemblees d'associats o de socis , 

encara que els estatuts no ho haguessin previst, amb els requisits detallats en el 

segon paràgraf de l'apartat 1. 

 

Complementàriament a la suspensió prevista en l'apartat 3, es considerarà vàlida la 

formulació dels comptes que realitzi l'òrgan de govern o administració d'una 

persona jurídica durant l'estat d'alarma podent igualment realitzar la seva verificació 

comptable dins del termini legalment previst o acollint-se a la pròrroga prevista en 

l'apartat següent. 

 

L'apartat 4 s'aplica també quan els comptes es formulin durant la vigència de l'estat 

d'alarma, no únicament en la data de la seva declaració, com s'esmentava en el 

redactat original. 

 

S'afegeix un nou apartat 6 bis segons el qual es permet a les societats mercantils 

que, havent formulat els seus comptes anuals, convoquin la junta general ordinària 

a partir de l'entrada en vigor d'RDL objecte d'anàlisi, substituir la proposta 

d'aplicació del resultat continguda en la memòria per una altra proposta, sempre 

que es justifiqui degudament i s'acompanyi d'un escrit de l 'auditor de comptes . 

 

Si la junta general ordinària ja estigués convocada, l'òrgan d'administració podrà 

retirar de l'ordre del dia la proposta d'aplicació del resultat a l'efecte de sotmetre 

una nova proposta a l'aprovació  d'una junta general que haurà de celebrar-se també 

dins del termini legalment previst per a la celebració de la junta general ordinària, 

amb els mateixos requisits descrits en el paràgraf anterior.  

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

o Nova Disposició addicional dècima del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del 

COVID-19 «Especialitats en aplicació del Capítol II a les empreses concursades» 

 

Les mesures previstes en el Capítol II del citat RDL 8/2020 relatives a la 

flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per a evitar 

acomiadaments, seran aplicables a les empreses en concurs , sempre que concorrin 

els pressupostos de fet contemplats en els articles 22 i 23 del citat RDL 8/2020. 

 

En aquests casos no serà aplicable el procediment de l'article 64 de la Llei 22/2003, 

de 9 de juliol, Concursal , substituït pel de els arts. 22 a 28 del citat RDL 8/2020, però 

amb algunes especialitats , detallades en l'apartat 3 de la nova Disposició addicional 

dècima del RDL 8/2020. 

 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que pugui 

produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

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. 

Pot consultar la versió completa del Reial Decreto-Llei 11/2020 en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200401&tn=1#df  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200401&tn=1#df

