
 
 

 
 

  

 

  

  

  

 

Barcelona, 23 d’abril de 2020 

 

Aquesta Nota Informativa XXIII tracta sobre les mesures urgents 

complementàries incloses en el Reial Decret-llei 15/2020 de 21 d’abril, per a 

donar suport a l’economia i l’ocupació. Aquestes es divideixen en: 

 

o Mesures per a reduir les despeses de pimes i autònoms. [Veure més] 

o Mesures relatives a l'ús del fons de promoció i educació de les 

cooperatives. [Veure més] 

o Mesura extraordinària relativa a Societats laborals participades. [Veure 

més] 

o Mesures per a la protecció dels ciutadans. [Veure més] 

o Mesures en l'àmbit laboral. [Veure més] 

o Mesures addicionals en Seguretat Social per als autònoms. [Veure més] 

o Mesures en l'àmbit tributari. [Veure més] 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o Sol·licitud d'ajornament de la renda en arrendaments per a ús diferent del 

d'habitatge  

 

En el termini d'un mes  des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020, això és el 

dia 23 d'abril de 2020, les persones físiques o jurídiques arrendatàries d'un immoble per a 

ús diferent del d'habitatge previst en l'article 3 de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, 

d'Arrendaments Urbans, o d'indústria, sempre que compleixin els requisits que a 

continuació es detallen, podran sol·licitar a l'arrendador si és una empresa, una entitat 

pública d'habitatge o té la consideració de gran tenidor, una moratòria en el pagament 

de la renda sempre que no haguessin aconseguit amb anterioritat un acord de moratòria o 

de reducció de la renda. 

A aquest efecte, tindrà la consideració de gran tenidor la persona que sigui titular de més 

de 10 immobles urbans o d'una superfície construïda de més de 1.500m2.  

La moratòria en el pagament de la renda que haurà de ser acceptada per l'arrendador, 

s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període que duri l'estat d'alarma i les seves 

pròrrogues. Atès l'impacte provocat pel COVID-19, finalitzat l'estat d'alarma, aquesta podrà 

prorrogar-se mensualment fins a un màxim de quatre mesos.  

El pagament de la renda s'ajornarà, a partir de la següent mensualitat de renda, mitjançant 

el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys  comptats a partir del 

moment de finalització de la moratòria prevista, i sempre dins del termini de vigència del 

contracte d'arrendament o de les seves prorrogues. L'ajornament de la renda no 

comportarà cap penalització ni meritació d'interessos.  

Així mateix, al termini d'un mes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020, les 

persones físiques o jurídiques arrendatàries d'un immoble per a ús diferent del d'habitatge 

o d'indústria, l'arrendador de la qual sigui diferent a una empresa, entitat pública 

d'habitatge o gran tenidor, sempre que compleixin els requisits decretats, també podran 

sol·licitar a l'arrendador l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, 

sempre que amb caràcter voluntari no s'hagués acordat un ajornament o reducció de la 

renda. 

 

o Facultat de disposició de la fiança 

 

En el marc de l'acord d'ajornament pactat per les parts, el Reial decret llei 15/2020 faculta 

a les parts per a disposar de la fiança que s'haguessin acordat, a fi d'aplicar-la al 

pagament total o parcial de les mensualitats de renda. En cas de disposar d'aquesta, 

l'arrendatari haurà de reposar el seu import en el termini d'un any des de la celebració de 

l'acord o, en el termini que resti de vigència del contracte, si aquest fos inferior a l'any.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

o Beneficiaris de las mesures excepcionals  

 

Podran accedir a les mesures excepcionals referides, els autònoms arrendataris  d'un 

immoble afecte a l'activitat econòmica, que a data de la declaració de l'estat d'alarma 

decretat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, estiguessin afiliats i en 

situació d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte 

Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la 

Mar o, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA. 

 

De la mateixa manera podran accedir les pimes arrendatàries  d'un immoble afecte a 

l'activitat econòmica que no superin els següents límits: (i) que el total de les partides de 

l'actiu no superi els quatre milions d'euros, (ii) l'import net de la seva xifra anual de negocis 

no superi els vuit milions d'euros, (iii) el nombre mitjà de treballadors emprats durant 

l'exercici anterior no sigui superior a cinquanta.  

 

o Requisits dels beneficiaris 

 

Els autònoms i pimes susceptibles de ser beneficiàries de les mesures excepcionals 

hauran de complir els següents requisits:  

 

 Que, la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l'entrada en vigor del 

referit Reial decret 463/2020 relatiu a la declaració de l'estat d'alarma o per una altra 

ordre dictada per l'Autoritat competent a l'empara del Reial decret 463/2020.  

 En el supòsit d'activitats que no hagin estat directament suspeses a l'empara del Reial 

decret de declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar una reducció de la 

facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l'ajornament en, almenys 

un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany 

aquest mes referit a l'any anterior.  

 

o Acreditació dels requisits  

 

L’arrendatari haurà d'acreditar davant l'arrendador el compliment dels citats requisits de la 

següent forma:  

 

 En el supòsit d'activitats suspeses, la suspensió s'acreditarà mitjançant certificat 

expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la 

Comunitat Autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat 

declarada per l'interessat.  

 En relació a l'acreditació de la reducció de l'activitat econòmica, s'acreditarà 

inicialment mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual es 

faci constar la reducció de la facturació en, almenys un 75%, en relació amb la 

facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l'any 

anterior.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

o Règim de responsabilitats  

 

Aquells arrendataris que s'hagin beneficiat del referit ajornament en el pagament de la 

renda sense reunir els requisits exigits, sense perjudici de quantes altres responsabilitats 

puguin atribuir-se-les, respondran pels danys i perjudicis causats i per totes les despeses 

que s'hagin produït per aplicació de les citades mesures excepcionals. 

 

o Durant la vigència d'estat d'alarma, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu de les 

cooperatives (art. 56 de la Llei de Cooperatives) podrà ser destinat, totalment o 

parcialment a les següents finalitats:  

 

 Dotar a la cooperativa de la liquiditat necessària per al seu funcionament  – 

en aquest cas, el Fons haurà de ser restituït íntegrament aportant, per part de la 

Cooperativa, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin cada any 

fins a la restitució total del fons i en un termini màxim de 10 anys.  

 

 Qualsevol activitat orientada a frenar la crisi sanitària o bé pal·liar els seus 

efectes.  

 

 

o Durant la vigència de l'estat d'alarma, el Consell Rector assumirà la competència per a 

disposar del Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu per a destinar-lo a les accions 

anteriorment relacionades, sempre que l'Assemblea General no pugui ser convocada 

virtualment per a la seva celebració.  

 

La competència de disposar del Fons podrà estendre's fins al 31 de desembre del 2020 

quan encara hagi de celebrar-se virtualment l'Assemblea General i això no sigui possible 

per falta de mitjans.  

 

o Només a aquest efecte, el Fons que hagi estat aplicat com a mesura de dotació de 

liquiditat no serà considerat com a ingrés per a la Cooperativa.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Per a l'obtenció, per part d'una SA o una SL, de la qualificació com a societat laboral, s'amplia el 

termini de 36 mesos que tenien els socis treballadors per a ajustar-se als límits requerits per una 

societat laboral, en 12 mesos.  

 

Aquesta pròrroga extraordinària només serà aplicable a les societats constituïdes durant l'any 

2017. 

 

 

 

1. Plans de pensions (art. 23) 

 

Poden fer efectius els drets consolidats, i de caràcter excepcional, dels plans de pensions 

recollits en la DA 20a del RDL 11/2020, de 31 de març, els partícips de plans: 

 

(i) Del sistema individual y associat;  

(ii) Del sistema de ús d'aportació definida o mixtos per a aquelles 

contingències definides en règim d'aportació definida; i 

(iii) Del sistema d'ús de prestació definida o mixtos  per a aquelles 

contingències definides en règim de prestació definida o vinculades a 

aquesta, en cas d'estar afectats per un ERTE, la suspensió d'obertura al 

públic d'establiments o el cessament d'activitat pel COVID-19, quan ho 

permeti el compromís per pensions i el prevegin les especificacions del 

pla. 

 

L’apartat 2 de l'art. 23 del RDL aquí analitzat detalla la documentació a presentar per a 

poder acreditar la sol·licitud d'aquesta mesura, d'acord amb els criteris de l'art. 1 de la DA 

20a del RDL 11/2020, sent responsable de la seva veracitat i de l'exactitud de la 

quantificació de l'import. 

 

L’import justificat a la gestora de fons tindrà com a límit màxim el menor de les dues 

quanties descrites en l'apartat 3 de l'art. 23 del RDL aquí analitzat. 

 

El termini per al seu reemborsament anirà des d'un màxim de 7 dies hàbils per a per a les 

modalitats individual i associat, fins a 30 dies hàbils per a la modalitat d'ocupació, des de 

la presentació de la documentació acreditativa completa.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

L'anterior també serà aplicable als assegurats de (i) els plans de previsió assegurats, (ii) 

plans de previsió social empresarial i (iii) mutualitats de previsió social (excepte que 

actuïn com a sistema alternatiu a l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social 

dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms), a què es refereix l'article 51 de la 

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF. 

 

Tot l’anterior queda subjecte a pròximes modificacions via Reial decret. 

 

 

2. Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període 

de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma (art. 22) 

 

En aquells supòsits que l'extinció sigui a instàncies de l'empresa i s'hagi produït a partir 

del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació, amb 

independència de la causa per la qual s'hagués extingit la relació laboral anterior. També 

tindran aquesta consideració les persones treballadores que haguessin resolt 

voluntàriament  la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir 

un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral per part d'una altra empresa, si 

aquesta hagués desistit del mateix a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19. 

 

S’acreditarà mitjançant comunicació escrita per part de l'empresa a la persona 

treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès a conseqüència 

de la crisi derivada del COVID 19. 

 

 

 

 

1. Treball a distància i dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada (ara PLA 

MECUIDA). 

 

Es prorroga el termini establert en els Arts. 5 i 6 del RDL 8/2020 fins als dos mesos 

posteriors al compliment de la vigència prevista en el paràgraf primer de la DF dècima 

del RDL 8/2020, modificat per la DF 1.17 del RDL 11/2020, (que fins avui era d'un mes 

després de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma). 

 

2. Modificació de las mesures excepcionals en relació amb els procediments de 

suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major del RDL 

8/2020 relatives a activitats que hagin de mantenir-se. 

 

En relació amb les activitats que hagin de mantenir-se d'acord amb la declaració de l'estat 

d'alarma, altres normes de rang legal o les disposicions dictades per les autoritats 

delegades en virtut del que es preveu en l'article 4 del RD 463/2020, de 14 de març, 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

s'afegeix un segon paràgraf que modifica l'apartat 1 de l'art. 22 del RDL 8/2020 segons el 

qual s'entendrà que concorre la força major descrita en el primer paràgraf respecte de les 

suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la part d'activitat no 

afectada per les citades condicions de manteniment de l'activitat. 

 

3. Modificació de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació 

en aplicació dels procediments referits als articules 22 i 23 del RDL 8/2020 relatives 

a les prestacions per desocupació percebudes per les treballadors i treballadors 

fixos discontinus i per aquells que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en 

dates certes. 

 

Se modifica l'apartat 6 de l'article 25 del RDL 8/2020, per la qual cosa ara es diferencia 

quatre supòsits diferents segons les circumstàncies de cada cas: 

 

(i) Quan l'empresa suspengui el contracte o redueixi la jornada com a resultat dels 

procediments regulats en els articles 22 i 23 del RDL 8/2020, les persones 

treballadores afectades podran beneficiar-se de les mesures establertes en 

l'apartat 1 del citat art. 25. 

 

La missa mesurada s'aplica als treballadors que es trobin en període d'inactivitat 

productiva per estar a l'espera de l'arribada de la data en la qual procediria la seva 

crida i reincorporació efectiva de no mediar la crisi. 

 

(ii) Aquells que vegin interrompuda la seva prestació de serveis i a conseqüència 

d'això passin a ser beneficiaris de la prestació per desocupació, se'ls continua 

aplicant la mesura prevista abans de la modificació, per la qual cosa podran tornar 

a percebre-la, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació 

legal de desocupació. 

 

(iii) Els que acreditin que, a conseqüència de l'impacte del COVID-19, no han pogut 

reincorporar-se a la seva activitat en la data que estava prevista i fossin 

beneficiaris de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la 

prestació o al subsidi que vinguessin percebent. 

 

Si en aquesta data no estiguessin percebent prestacions per desocupació per 

haver-les esgotat, però acreditessin el període cotitzat necessari per a obtenir una 

nova prestació contributiva, la certificació empresarial de la impossibilitat de 

reincorporació constituirà situació legal de desocupació per al reconeixement del 

dret a aquesta prestació en les condicions de l'apartat (ii).  

 

(iv) Els treballadors que hagin vist interrompuda la seva activitat i els que no 

haguessin pogut reincorporar-se a la mateixa a conseqüència del COVID-19 i 

manquessin del període d'ocupació cotitzat necessari per a obtenir la prestació 

per desocupació, tindran dret a una nova prestació contributiva amb un límit 

màxim de 90 dies. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

El mateix dret tindran els qui esgotin les seves prestacions per desocupació abans 

de la data en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball i manquin de 

cotitzacions suficients per al reconeixement d'un nou dret, i en aquest cas, la 

certificació empresarial d'impossibilitat de reincorporació constituirà nova situació 

legal de desocupació, encara que no els resultarà d'aplicació el que es preveu en 

l'apartat (ii). 

 

4. Suspensió de terminis en l’àmbit de actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social. 

 

De acord amb la DA 2a, el període de vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles 

pròrrogues, no computarà a l'efecte dels terminis de durada de les actuacions 

comprovatòries de la Inspecció de Treball i S.S., com tampoc en la durada dels terminis 

fixats pels funcionaris del Sistema d'Inspecció de Treball i S. S. per al compliment de 

qualssevol requeriments, excepte els derivats de situacions estretament vinculades a 

l'estat d'alarma o per raó de la seva gravetat o urgència. 

 

També queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per a exigir 

responsabilitats derivades de la normativa d'ordre social i de Seguretat Social. 

 

Els terminis relatius als procediments per a la imposició de sancions per infraccions 

d'ordre social i per als expedients liquidataris de quotes de la S. S. estan afectats per la 

suspensió de terminis administratius prevista en la DA 3a del RD d'estat d'alarma.  

 

5. Modificació del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l ’Ordre Social, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d ’agost. 

 

Es modifica el paràgraf c) de l'apartat 1 de l'article 23 de manera que serà infracció molt 

greu efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades falses o inexactes que 

donin lloc al fet que les persones treballadores obtinguin o gaudeixin indegudament 

prestacions. 

 

També es modifica l'apartat 2 del citat article en el sentit que serà la “empresa” qui incorre 

en una infracció (en lloc del “empresari”) per cadascuna de les persones treballadores que 

hagin sol·licitat, obtingut o gaudeixin fraudulentament de les prestacions de S.S., i que 

serà l'empresa (i no l’ “empresari”) qui respondrà solidàriament en les infraccions 

assenyalades en els paràgrafs a), c) i e) del citat article. 

 

Finalment, s'afegeix un nou apartat 3 a l'article 44, pel qual, en el cas de la infracció 

prevista en l'article 23.1.c) l'empresa respondrà directament de la devolució  de les 

quantitats indegudament percebudes per la persona treballadora, sempre que no concorri 

dol o culpa d'aquesta. 

 

6. Modificació de la DA2ª del Reial decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual s'adopten 

mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del 

COVID-19. 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Es modifica el Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes , d'acord 

amb les modificacions descrites en l'apartat 5) anterior relatives a l'art. 23.1.c) Llei sobre 

Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. 

 

Seguidament, en l'apartat 2 s'estableix que el reconeixement indegut de prestacions a 

la persona treballadora per causa no imputable a aquesta, a conseqüència d'algun dels 

incompliments previstos en l'apartat anterior, donarà lloc a la devolució de les 

prestacions indegudament generades a l'entitat gestora. 

 

A més, la persona treballadora conservarà el dret al salari corresponent al període 

de regulació d'ocupació  inicialment autoritzada, descomptades les quantitats que 

hagués percebut en concepte de prestació per desocupació.  

 

7. Modificació de l’art. 35 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 

s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer 

front al COVID-19. 

 

Se afegeixen dues particularitats més previstes per a l'ajornament en el pagament de 

deutes amb la S.S.: 

(i) Es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que 

comprengui, s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini 

d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent al 

qual aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. 

(ii) La seva sol·licitud determinarà la suspensió del procediment recaptatori respecte als 

deutes afectats pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves 

obligacions amb la S. S. fins que es dicti la corresponent resolució. 

 

A més, l'ajornament serà incompatible amb la moratòria regulada en l'article 34 RDL 11/2020. 

 

 

 

 

Per raó del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, publicat en el BOE el 22 d'abril de 2020, el 

Govern Estatal, dedica una sèrie de mesures per a traspassar a les mútues col·laboradores amb 

la Seguretat Social la gestió de la prestació extraordinària de cessament d'activitat dels autònoms. 

Les noves mesures de suport als autònoms són les que seguidament es resumeixen: 

o Possibilitat d’optar per una mútua col·laboradora per a la prestació extraordinària 

por cessament d’activitat. 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Els treballadors autònoms que no haguessin exercitat en el seu moment l'opció de 

formalitzar la cobertura per contingències professionals, incapacitat temporal i cessament 

d'activitat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social segons l'article 83.1b) 

del T.R.L.G.S.S., ni l'opció per una mútua segons el que es disposa en l'article 17.7 RDL 

8/2020 de 17 de març, hauran d'exercitar l'opció i formalitzar el corresponent document 

d'adhesió per a causar dret a la prestació en els següents termes: 

 

 Termini: 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. 

 Efectes de l’opció: Des del primer dia del segon mes següent a la finalització del 

termini de 3 mesos citat anteriorment. 

 

Transcorregut el termini per a exercitar l'opció sense que l'autònom hagi formalitzat el 

document d'adhesió, s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de 

treballadors autònoms associats a la província del seu domicili. La Mútua Col·laboradora 

de la Seguretat Social notificarà al treballador autònom l'adhesió, indicant-li la data 

d'efectes i la cobertura per les contingències protegides. 

 

o Efectes en la incapacitat temporal de l ’opció per una mútua col·laboradora 

 

La mútua col·laboradora triada pel treballador autònom segons el que s'estableix en 

l'apartat anterior assumirà les següents prestacions: 

 

 Protecció i responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per 

cessament d'activitat 

 Prestacions derivades de les contingències per les quals s'hagi formalitzat la 

cobertura, incloent el subsidi per incapacitat temporal la baixa mèdica de la qual 

sigui emesa amb posterioritat a la data de formalització de la protecció amb 

aquesta mútua i derivi de la recaiguda d'un procés d'incapacitat temporal anterior 

coberta amb l'entitat gestora. 

L’entitat gestora serà responsable del pagament de les prestacions derivades dels 

processos que es trobin en curs en el moment de la data de formalització de la protecció. 

 

o Modificació del Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març 

 

A conseqüència de l'aprovació del Reial decret llei 15/2020, queda modificat, entre altres, 

l'apartat 7 de l'article 17 del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març.  

 

Les principals modificacions són: 

 

a) La gestió d'aquesta prestació accessòria correspondrà a les mútues col·laboradores 

amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina. 

b) Els treballadors autònoms que no haguessin exercit l'opció prevista en l'article 83.1b) 

del T.R.L.G.S.S., deuran, per a causar dret a aquesta prestació, presentar la sol·licitud 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

davant una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social juntament amb la 

formalització de la corresponent adhesió amb aquesta mútua. 

c) La Tresoreria General de la Seguretat Social prendrà raó d'aquestes opcions en funció 

de les comunicacions que li realitzin les mútues col·laboradores sobre el 

reconeixement de les prestacions extraordinàries. 

 

 

 

 

1. Tipus impositius de l’IVA 

S’estableix un tipus del 0%, per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de 

material sanitari que es relacionen en ANNEX del Decret. 

 

Es documentarà en factura com si d'operacions exemptes es tractés, amb les següents 

característiques: 

• Operacions realitzades entre el 23 d’abril i el 31 de juliol d’aquell any. 

• Els destinataris han de ser entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o 

entitats privades de caràcter social. 

Es redueix del 21 al 4% el tipus impositiu aplicable als lliuraments de llibres, revistes i periòdics 

electrònics que, com ocorre amb els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que 

s'incrementa del 75 al 90% el percentatge dels ingressos que aquesta ha de proporcionar a l'editor 

perquè s'apliqui el tipus general. 

 

2. En relació amb els pagaments a compte de l'Impost de societats, s'ofereix l'opció 

a canviar la forma de càlcul, de percentatge sobre quota a percentatge sobre base 

imposable, opció que només vincularà els pagaments fraccionats de l'impost 

corresponents a exercicis iniciats en 2020. 

o Pagament fraccionat micropimes: els contribuents amb un volum d'operacions que no 

superi 600.000€ -i no tributin pel règim de consolidació en el IS, ni pel REGE en IVA- 

podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l'exercici 2020 pel sistema de 

percentatge sobre la base imposable dels mesos transcorreguts de l'exercici –de gener a 

març si l'exercici coincideix amb l'any natural- si presenten el model 202 fins al 20 de maig 

per aquest sistema. 

o Pagament fraccionat pimes: als contribuents amb volum d'operacions que no superi 

6.000.000€, que no hagin pogut optar al canvi de modalitat com les micropimes i que no 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a l'opció de 

percentatge sobre base imposable, però en el segon pagament fraccionat de l'exercici, 

sent en aquest pagament, naturalment, deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. 

D'aquesta manera podran recuperar, almenys en part, l'excés d'avançament d'impost que 

es pugui haver produït en el 1P. 

o Pagament fraccionat empreses amb volum d'operacions superior a 6.000.000.- 

Sense novetat.  

 

3. Estimació objectiva del IRPF i règims especials de l’VA i de l’IGIC 

Es permet la renúncia tàcita al règim d'estimació objectiva, que es realitzarà mitjançant la 

presentació del pagament fraccionat del primer trimestre dins del termini ampliat fins al 20 de maig 

i que es calcularà pel mètode d'estimació directa (en principi simplificada). Atès que no s'introdueix 

cap indicació més, els empresaris que optin per aquest canvi hauran de poder acreditar els 

ingressos i despeses que es tinguin en compte per al càlcul del pagament a compte, i portar els 

registres corresponents. 

De manera excepcional, s'estableix que la renúncia al règim de mòduls només tingui efectes per a 

2020 i no per a tres exercicis. Els contribuents que ho desitgin podran tornar en 2021 a determinar 

el rendiment net per mòduls, revocant la renúncia d'enguany al desembre de 2020 o presentant el 

primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat. 

El mateix s'aplica en IVA i en IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials. 

Així mateix, per als contribuents de l'IRPF que realitzen les activitats relacionades en l'ANNEX II 

de l'Ordre HAC/1164/2019 i determinen el rendiment net per estimació objectiva i els contribuents 

per IVA acollits al règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per al càlcul del pagament 

fraccionat i de l'ingrés a compte en funció de les dades basi de l'exercici 2020, respectivament, no 

hauran de computar com a dies d'exercici de l'activitat els dies naturals del trimestre en els quals 

hagués existit estat d'alarma. 

En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies. 

 

4.- No inici del període executiu per a deutes competència de l'Administració 

Tributària de l'Estat 

Si es presenta una autoliquidació tributària, el termini de la qual finalitzi entre el 20 d'abril i el 30 de 

maig, sense realitzar l'ingrés, no s'iniciarà el període executiu –que comportaria l'exigència del 

recàrrec de constrenyiment-, si es compleixen els requisits següents (l'incompliment de qualsevol 

d'ells significaria l'inici del període executiu l'endemà de la fi del període voluntari de declaració): 

o Es presenti l'autoliquidació en termini. 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

o El contribuent hagi sol·licitat, en període voluntari de presentació de les autoliquidacions, 

un préstec avalat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital –art. 29 

RD-llei 8/2020- almenys per l'import de les mateixes i per al seu pagament. 

o Aportació d'un certificat emès per l'entitat financera que acrediti aquesta sol·licitud en un 

termini màxim de 5 dies des del final del termini de presentació de l'autoliquidació. Si es 

tracta d'una autoliquidació presentada abans del 23 d'abril, encara que ja s'hauria iniciat el 

període executiu, es consideraran encara en període voluntari si fins al 30 d'abril s'aporta 

el certificat, obté el finançament i satisfà els deutes de manera efectiva, com a molt, en el 

termini d'un mes des que va acabar el termini per a presentar l'autoliquidació. 

o Que es concedeixi el finançament almenys per l'import dels deutes tributaris. 

o Que se satisfacin aquests deutes tributaris, com a molt, en el termini d'un mes des de la fi 

del termini de presentació de l'autoliquidació. 

 

5. Ajornament de deutes en l’àmbit portuari 

Prèvia sol·licitud de les Autoritats portuàries es podran concedir els ajornaments sense garanties 

de les taxes portuàries reportades des de 13 de març fins al 30 de juny, amb un termini màxim de 

6 mesos, sense exigència de garanties i sense meritació d'interessos. 

 

6. Disponibilitat excepcional dels sistemes de previsió social 

Es desenvolupa la possibilitat, establerta en l'RD-llei 11/2020 d'ampliar les possibilitats de cobrar 

les prestacions de diferents sistemes de previsió social ampliant les contingències per les quals es 

poden fer efectius els drets consolidats en aquests. Per exemple, es regula la manera d'acreditar 

les circumstàncies per les quals es pot disposar dels plans, el termini i circumstàncies en què pot 

exercir-se i l'import màxim disponible. 

 

7. Extensió de determinats terminis de vigència de disposicions tributàries 

L’ampliació de determinats terminis fins al 30 d'abril o fins al 20 de maig de 2020, establerta en 

l'art. 33 del RD-llei 8/2020 i en les disposicions addicionals 8a i 9a del RD-llei 11/2020, es trasllada 

al 30 de maig. 

En resum, en l'àmbit de l'Administració Tributària de l'Estat, de les CCAA i de les EELL, això 

significa el següent: 

o Termini de pagament de deutes liquidats per l'Administració, tant en voluntària com en 

constrenyiment, que hagin estat notificades abans o després del 14 de març: el venciment 

passa a ser el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data. 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

o Venciment dels terminis dels acords d'ajornaments comunicats abans o després del 14 de 

març: el terme del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després 

d'aquesta data. 

o Terminis per a efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o 

després del 14 de març: el terme del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat 

venci després d'aquesta data. 

o L’Administració no podrà executar garanties que recaiguin sobre béns immobles entre el 

14 de març i el 30 de maig. 

o Per al termini màxim de durada dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i 

de revisió, no es computarà el període transcorregut entre el 14 de març i el 30 de maig. 

o Els terminis de prescripció i de caducitat se suspenen entre el 14 de març i el 30 de maig. 

o En el termini màxim per a executar les resolucions economicoadministratives no es 

computa el període entre el 14 de març i el 30 de maig. 

o El termini per a recórrer en reposició o per a recórrer o reclamar en un procediment 

economicoadministratiu començarà a explicar-se des del 30 de maig. 

o El 30 de maig serà el termini màxim per a atendre requeriments o sol·licituds d'informació 

formulats per la Direcció General del Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant 

si la comunicació s'ha rebut abans o després del 14 de març, excepte que el termini 

comunicat venci després d'aquesta data. 

o Els terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns 

també s'estenen al 30 de maig i, a més, s'adapta l'exercici de drets per licitadors i 

adjudicataris en els procediments d'alienació desenvolupats per l’AEAT a l'ampliació de 

terminis, de tal forma que el licitador podrà sol·licitar l'anul·lació de les seves licitacions i 

l'alliberament dels dipòsits constituïts i, si escau, a més el preu de la rematada ingressada, 

sempre que, quant als adjudicataris, no s'hagués emès certificació de l'acta d'adjudicació 

dels béns o atorgament d'escriptura pública de venda. 

 

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 decret llei 15/2020 en el següent enllaç:  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554


 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 


