Circular informació actualitzada 27 de març de 2020

RDL 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES
COVID-19
En el BOE de 18 de març de 2020 s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2020 de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.; norma que ha entrat
en vigor, amb caràcter general, des de la seva publicació.
Les mesures previstes en aquest real decret llei mantindran la seva vigència durant el termini
d’un mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es
pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant real decret llei.
De totes les mesures aprovades a continuació les destaquem per àrees d’afectació:

MESURES TRIBUTÀRIES
1)

AJORNAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS (RDL 7/2020, de 12 de març)

Per reduir l’impacte econòmic del COVID-19, s’ha flexibilitzat la possibilitat d’ajornar el
pagament de les autoliquidacions que s’hagin de presentar fins el 30 de maig de 2020.
Quins impostos poden ajornar-se?
Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions
tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions
En aquest sentit es podran ajornar les autoliquidacions habituals com l’IVA i aquelles
retencions (models 111, 115 i 123) considerades fins ara inajornables, així com pagaments a
compte de l’Impost sobre Societats (models 202 i 222).
Es modificaran els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions?
No. Els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i els terminis de presentació de
les declaracions informatives no es veuen afectats per la suspensió de terminis regulats en el
RDL 8/2020. A títol d’exemple, les declaracions tributàries del primer trimestre del 2020 a
presentar el proper 20 d’abril de 2020, s’hauran de presentar a la AEAT en aquest mateix termini.
No obstant si es podrà ajornar-ne el pagament.
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Qui podrà acollir-se a aquest ajornament extraordinari?
Podran sol·licitar l’ajornament dels deutes esmentats en el punt anterior, les persones físiques
o jurídiques amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros.
Quin és l’import que es podrà ajornar?
Es podran ajornar aquells deutes tributaris que no superin els 30.000 euros, sense necessitat
d’aportar cap tipus de garantia, tal i com ja estava establert amb anterioritat.
Quines són les condicions d’aquest ajornament extraordinari?
El termini de l’ajornament serà de sis mesos i l’import ajornat no meritarà interessos durant els
tres primers mesos del període ajornat.

ALTRES MESURES ÀMBIT TRIBUTARI
Certificats electrònics caducats o de pròxima caducitat
L’Agència tributària permet l’ús de certificats digitals caducats.
Per altra banda, l’Agència Tributària de Catalunya, ha fet públiques també les mesures
adoptades en relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis
d’atenció a la ciutadania a partir del dilluns 16 de març del 2020, d’acord amb la Resolució
SLT/720/2020, de 13 de març, i també amb el que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, en què s’adopten les mesures següents pel que fa a l’àmbit tributari:
▪

Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.

▪

Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

▪

Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les
oficines romandran tancades.

Aquestes mesures estaran vigents i s’aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis centrals
de l’Agència Tributària de Catalunya fins a nou avís.
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2) SUSPENSIÓ TERMINIS PAGAMENT DEUTES TRIBUTARIS QUE ES
TROBIN EN PERÍODE DE PAGAMENT
A quins deutes afecta?
Tan sols afecta als deutes que resultin de liquidacions practicades per l’Administració, ja es
trobin bé en període voluntari de pagament o bé en període executiu.
També afecta als terminis i fraccions acordades en ajornaments i fraccionament ja concedits
per l’Administració Tributària, així com als terminis de subhastes i adjudicacions de béns.
Per tant, és una mesura que no afecta a les autoliquidacions presentades pel propi contribuent
(per exemple, les autoliquidacions trimestrals a presentar el proper mes d’abril).

En què consisteix la mesura?
Els terminis de pagament afectats per la mesura s’amplien fins el 30 d’abril de 2020.
En relació als deutes d’idèntica naturalesa que els exposats que es notifiquin a partir de la data
d’entrada en vigor, s’entendran estesos fins el 20 de maig de 2020, excepte que el termini
concedit sigui més gran.

3) SUSPENSIÓ TERMINIS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
S’entenen automàticament ampliats fins el 30 d’abril de 2020 els terminis pels següents tràmits:
▪
▪
▪
▪

Atendre requeriments.
Diligències de constrenyiment.
Sol·licituds d’informació amb transcendència tributària.
Al·legacions, amb caràcter general, davant de qualsevol tràmit d’obertura o d’audiència.

Aquests tràmits es refereixen a qualsevol procediment d’aplicació dels tributs, sancionadors o
de declaració de nul·litat, de devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de
revocació, sempre i quan, no hagin conclòs a data d’entrada en vigor
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A més, també es paralitzarà fins la reiterada data l’execució de garanties sobre béns immobles
en qualsevol procediment administratiu de constrenyiment.
En relació a tots aquests tràmits, igualment s’entendran estesos fins el 20 de maig de 2020 en
cas que es notifiquin a partir de l’entrada en vigor de la mesura.
La norma preveu que si el contribuent, tot i l’ampliació de terminis aprovada, atén el
requeriment, la sol·licitud d’informació o presenta al·legacions, lògicament, es considerarà
vàlidament realitzat el tràmit.

MESURES FINANCERES

1) LÍNIA D’AVALS I GARANTIES PÚBLIQUES
Amb la finalitat d’assegurar la liquiditat de les empreses i autònoms s’aprova la creació
d’una línia d’avals i garanties públiques.
L’Estat garantirà les operacions davant de les entitats de crèdit que seran les encarregades de
finançar a les empreses i autònoms les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió
de les factures, necessitats de tresoreria, venciment d’obligacions financeres o tributàries o
altres necessitats de liquiditat.
Les condicions i requisits, incloent-hi el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval, es fixaran
per Acord del Consell de Ministres (pendent a data de publicació d’aquesta circular).

2) LÍNIES ICO
Es facilitarà així mateix liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. Es
portarà a terme a través de Línies ICO de finançament mitjançant l'intermediació de les entitats
financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini i d'acord amb la seva política de finançament
directa per a empreses més grans.
Es preveu, en aquest sentit, que l’ICO prendrà les mesures necessàries per a flexibilitzar i ampliar
el finançament disponible, així com per millorar l’accés al crèdit a les empreses.
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3) LÍNIA ADDICIONAL D’AVALS PER L’EXPORTACIÓ
Addicionalment, per aquelles empreses exportadores s’aprova una línia addicional d’avals
de 2.000 milions d’euros amb una durada de 6 mesos.
La cobertura serà atorgada pel CESCE.
A la vegada, la norma preveu mecanismes més àgils, afavorint, en particular, a les pimes.

MESURES LABORALS
Una possible mesura en l’àmbit laboral que moltes empreses hauran d’adoptar davant la
situació generada pel Covid-19 és la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció
de jornada, mesura l’execució precisa de la tramitació d’un Expedient de Regulació temporal
d’ocupació (ERTO) quan hi hagi causes degudament justificades.
Es troben regulats en els arts. 45, 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix, entre altres
causes de suspensió del contracte de treball, les motives per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció o derivades de força major temporal.
En aquests supòsits de suspensió de contracte o reducció de jornada, el treballador es trobarà
en una situació legal d’atur, deixa de cobrar el salari per part de l’empresa per cobrar les
prestacions per desocupació.
El RDL 8/2020 publicat ahir estableix algunes modificacions en la legislació vigent que
afavoreixen la seva aplicació pràctica en les empreses a fi d’evitar acomiadaments.

1)

ERTE PER CAUSA DE FORÇA MAJOR (Art. 22 RDL 8/2020)

En aquest cas l’empresa queda exempta de l’abonament de l’aportació empresarial.
Quines són les causes considerades de força major?
▪

Empreses que tinguin afectació directa per casos de coronavirus en l'Empresa.

▪

Empreses que estiguin obligades al tancament, de conformitat amb el llistat del Reial
decret 463/2020 o el Reglament de sanitat.
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Què implica?
▪

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 100% quedarà exonerada per empreses < 50
treballadors i amb compromís de manteniment de treball (amb situació d’alta a
29/02/2020).

▪

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 75% quedarà exonerada per empreses > 50
treballadors i amb compromís de manteniment de treball (amb situació d’alta a
29/02/2020).

▪

L’exoneració del pagament de la seguretat social a càrrec de l’empresa no tindrà
caràcter automàtic, i per tant, s’haurà de sol·licitar en cada cas.

▪

Aquest procediment permet a l’empresa aplicar mesures de suspensió amb efectes des
de l’inici de les circumstàncies de força major i no requereix l’inici d’un període de
consultes.

Exemples:
Comerç en general que s’ha vist obligat a tancar pot tramitar ERTE al·legant causes de força
major.
També existeix força major l’empresa pot seguir obrint, però la majoria de la seva plantilla s’han
contagiat o estan en aïllament preventiu, i això impedeix seguir exercint la seva activitat.
Si l’empresa necessita tancar un centre de treball (per exemple, una planta de producció) perquè
no es disposa de treball pels empleats (donat que els proveïdors no subministren la matèria
primera degut a problemes en les comunicacions causats per la declaració de l’estat d’alarma)
es podria al·legar causes de força major per falta de subministraments que impedeixen greument
continuar amb la seva activitat empresarial.
Les empreses que els seus clients més importants han tancat com a conseqüència del COVID-19
s’entendran com afectats indirectes de l’article 22 i com a conseqüència, podran tramitar l’ERTE
per FORÇA MAJOR.
En aquest sentit, i per tal de tramitar l’ERTE, recomanem ens facilitin tota la documentació que
creguin necessària per demostrar aquesta vinculació amb els clients afectats: contractes de
subministrament, comandes, facturació, etc... que demostri que els principals clients de
l’empresa han cessat l’activitat o qualsevol altre motiu que impedeixi desenvolupar la seva
activitat.
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Quin és el procediment aplicable?

S’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la
vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com, si és el cas, de la
corresponent documentació acreditativa. L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les
persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas
d’existir, a la representació d’aquestes.
L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el
nombre de persones treballadores afectades.
La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar en el termini de 5 dies des de la sol·licitud, amb
l’informe previ, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i haurà de limitar-se
a constatar l’existència, quan procedeixi, de la força major al·legada per l’empresa corresponent
a aquesta la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de
jornada, que produiran efectes des de la data de el fet causant de la força major.
L’informe de la ITSS, la sol·licitud és potestativa per a l’autoritat laboral, s’evacuarà en el termini
improrrogable de 5 dies.

2)

ERTE PER CAUSA PRODUCTIVA, ORGANITZATIVA I TÈCNICA (Art. 23
RDL 8/2020)

En els supòsits que es decideixi per l’empresa la suspensió del contracte o reducció de jornada
per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID19, s’aplicaran les següents especialitats:
-

Període de consultes entre empresa i treballadors que no excedirà de 7 dies
L’informe de la Inspecció de treball i seguretat social, s’evacuarà en un termini màxim
de 7 dies
No s’exonerarà del pagament de les quotes empresarials de la seguretat social a
l’empresa.
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3)

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PER
ALS AFECTATS PER DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA PER A LA
GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA ocasionada pel COVID19

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a UN MES, a partir de l'entrada en vigor del RD
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària, o fins l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma, de prolongar-se aquest
durant més d'un mes, els treballadors autònoms, que les seves activitats quedin suspeses, en
virtut del que preveu el Reial Decret esmentat, o en un altre cas , quan la seva facturació en el
mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a l'almenys, en un 75% en relació
amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària
per cessament d'activitat.
Quin tipus d’autònoms s’hi podran acollir?
▪

Autònoms donats d’alta al RETA amb independència de la seva condició

▪

Que la seva activitat quedi suspesa pel RD d’estat d’alarma (comerços, restaurants, etc)

▪

O que la seva facturació quedi reduïda en, almenys, el 75% en relació amb la mitjana de
facturació del semestre anterior.

Requisits a complir:
▪ Estar donats d’alta al RETA (Règim Autònoms)
▪ Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social o regularitzar si es tenen deutes
pendents
Prestació a rebre:
▪ 70% base reguladora (mitjana de bases de cotització dels 12 mesos anteriors)
Òrgans de gestió:
▪ Mútua d’accidents de treball
Durada:
▪ 1 mes, ampliant-se, si s’escau, fins a l’últim dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma.
Nota: Per als autònoms societaris no s’ha disposat cap ajuda ni subvenció especial, l’única opció
per poder tenir dret a alguna prestació es que es tramiti una baixa per malaltia.
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4) MESURES DE PROTECCIÓ PER ATUR
En els supòsits en què l'empresa realitzi un ERTE (Art 47 Estatut dels Treballadors), es
reconeixerà el dret a la prestació per atur als treballadors, encara que no tinguin el període de
cotització mínim necessari i no computarà el temps en què es percebi la prestació per
desocupació que porti la seva causa immediata en aquestes circumstàncies extraordinàries, a
l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. La base reguladora de la
prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels 180 últims dies cotitzats o,
si no el període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal d'atur.

SALVAGUARDA D'OCUPACIÓ
Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu el present RDL estaran subjectes al
compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data
de represa de l'activitat.

ALTRES MESURES
MESURES DE RECOLZAMENT ALS TREBALLADORS, FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES
Moratòria del deute hipotecari d'adquisició de l'habitatge habitual
Mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari per la adquisició de la habitatge
habitual de qui pateixen extraordinàries dificultats per a atendre el seu pagament com a
conseqüència de la crisi del COVID-19.
S'aplicarà moratòria del deute hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual als contractes
de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor del qual se trobi en els supòsits
de vulnerabilitat econòmica (1)
(1) Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica.
a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d'atur o, en cas de ser
empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial de seus ingressos o una
caiguda substancial de les seves vendes.
b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en
el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, amb caràcter general, el límit de
3 vegades l'IPREM.
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Existirà una ponderació de l'IPREM que s'incrementarà en funció dels fills a càrrec, o en
el cas de família monoparental, o en els casos de discapacitat d'algun dels membres de
l'uniat familiar.
c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministres bàsics, resulti superior o
igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat
familiar.
d) Que, com a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una
alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en terminis d'esforç
d'accés a l'habitatge (quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària s'hagi
multiplicat per, com a mínim, 1,3 sobre la renda familiar), o bé que s'hagi produït una
caiguda substancial de les vendes quan aquesta caiguda sigui, com a mínim, del 40%.
Els fiadors, abalisats e hipotecants no deutors, que es trobin en los supòsits de
vulnerabilitat econòmica podran exigir que l'entitat esgoti el patrimoni del deutor
principal, sense perjudici de l'aplicació a aquest, en el seu cas, de les mesures previstes
en el Codi de Bones Pràctiques.
L'acreditació de les condicions subjectives, s'acreditarà pel deutor davant l'entitat creditora
mitjançant la presentació dels documents pertinents:
a) en cas de situació legal d'atur, mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les
prestacions, en el que figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions
o subsidis per atur.
b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant
certificat expedit per l'AEAT o l'orgue competent de la CCAA, en el seu cas, sobre la base
de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
c) Número de persones que habiten a la habitatge.
d) Titularitat dels béns.
e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits
exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial
decret-llei.
PLA ACCELERA PIME
El Govern disposarà la immediata posada en marxa, a través de l'entitat pública empresarial
RED.ES, del Programa Accelera Pime amb l'objecte d'articular un conjunt d'iniciatives en
col·laboració amb el sector privat de recolzament a les PIME en el curt i mig termini.
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MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L'ITP i AJD APROVAT PER EL REIAL DECRET
LEGISLATIU 1/1993, de 24 de Setembre
Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris
que es produeixin a l'empara del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries para fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, QUEDARAN EXCLOSES
DE LA QUOTA GRADUAL DE DOCUMENTS NOTARIALS DE LA MODALITAT D'AJD d'aquest impost.

Vic, a 27 de març de 2020
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