
 

 

Resum de mesures econòmiques conseqüència de la crisis del 

covid-19 

 

A continuació els presentem un resum del conjunt de mesures que s’han anat aprovant 

per intentar mitigar els efectes econòmics del Covid-19. 

MESURES D’ÀMBIT TRIBUTARI 
 

• Ajornament d’impostos. 

o Impostos gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT), s’estableix la possibilitat d’ajornar els deutes tributaris que es 
trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins el 30 de 
maig. Aquesta mesura només afecta a les PIMES (volum d’operacions 
que no superi 6.010.121,04 € al 2019) 

▪ S’ha de fer la sol·licitud de la mateixa manera que es feia fins ara, 
però seguint unes determinades instruccions. 

▪ Com fins ara, es pot demanar fins un màxim de 30.000 € sense 
demanar garanties. El límit inclou els ajornaments ja concedits 
amb anterioritat. 

▪ A diferència d’abans, també es permet l’ajornament de retencions, 
ingressos a compte i pagaments fraccionats (models 111, 115, 
123, 130, 131, 202). Abans només es permetia l’IVA i l’Impost 
sobre Societats (models 303 i 200). 

▪ El termini d’ajornament serà de 6 mesos, amb els 3 primers sense 
meritació d’interessos. A pagar en un únic termini, quan ho desitgi 
el contribuent, com a màxim als 6 mesos. 

Per tant, aquesta mesura afectarà, per exemple, a l'IVA mensual de 
febrer, març i abril, per a pimes que van optar pel SII, i als pagaments 
corresponents al primer trimestre de 2020 (models 111, 115, 123, 130, 
131, 202, 303, 309), a presentar entre l’1 i el 20 d'abril. 

o Impostos gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), no s’ha 
establert cap mesura especial respecte als ajornaments. 

 

• Presentació de declaracions i autoliquidacions. 

o AEAT: no s'interrompen els terminis per a la presentació de declaracions 
i autoliquidacions tributàries. 

o ATC: s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i 
pagament dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs 
cedits. 

 

• Procediments de gestió, inspecció i recaptació. 

o AEAT:  

▪ Des del 18/03/2020 fins el 30/04/2020, suspensió del còmput del 
termini de durada dels procediments tramitats. 

▪ Ampliació fins al 30/04/2020 de determinats terminis oberts amb 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml


 

 

anterioritat al 18/03/2020 i que no estaven conclosos a aquesta 
data. 

▪ Dins del procediment de constrenyiment, no execució de 
garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març 
fins al dia 30 d'abril de 2020. 

▪ Ampliació fins al 20/05/2020 o, si fos posterior, fins a la data 
atorgada per la norma general, de determinats terminis que 
s'obrin a partir del 18/03/2020. 

▪ Inici l'1/05/2020 del termini per a interposar recursos o 
reclamacions econòmic-administratives, o bé inici des de la data 
determinada per la norma general si la notificació de l'acte a 
recórrer s'hagués produït amb posterioritat al 30/04/2020. 

o ATC: 
▪ Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, 

inspecció i recaptació. 
 

• Terminis de prescripció i caducitat.  

Tant per part de l’AEAT com de l’ATC, suspensió del còmput dels terminis de 
caducitat i de prescripció. 

 

• Terminis de pagament 

o AEAT: 

▪ Per liquidacions notificades abans del 18/03/2020, que el termini 
d’ingrés voluntari venç entre el 18/03/2020 i el 30/04/2020, aquest 
termini s’allarga fins el 30/04/2020.  

▪ Per liquidacions notificades des del 18/03/2020, el termini d’ingrés 
voluntari s’allarga fins el 20/05/2020, excepte que el termini 
atorgat per la norma general sigui major. 

▪ Aquesta mesura afecta fins i tot als terminis dels aplaçament ja 
concedits. 

 

MESURES D’ÀMBIT LABORAL 
 
RESUM PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE 

JORNADA 

 

Dins el paquet de mesures urgents aprovades pel Real Decret-llei 8/2020, de 17 de 

març, trobem els procediments de suspensió temporal de contractes o de reducció de 

jornada, coneguts com a “ERTO”, que pretenen evitar els acomiadaments i que, en tot 

cas, tenen caràcter excepcional.  

 

Quan l’empresa es pot acollir a un ERTO? 

 

1. Per causa de força major 

 

1.1. Causes: 



 

 

 

Aquesta modalitat no és aplicable a totes les empreses, sinó únicament a aquells 

supòsits que tinguin com a causa directa la pèrdua d’activitat derivada del COVID-

19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma. En concret, serà aplicable als següents 

supòsits: 

 

▪ Suspensió o cancel·lació d’activitats. 

▪ Tancament temporal de locals d’afluència pública. 

▪ Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les 

persones i les mercaderies. 

▪ Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el 

desenvolupament ordinari de l’activitat. 

▪ Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla 

o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per 

l’autoritat sanitària que quedin degudament acreditades. 

 

1.2. Procediment: 

 

En aquests casos, el procediment de tramitació s’agilitza ja que no hi ha període de 

consultes, la documentació justificativa que s’ha d’aportar és menor i el període de 

resolució és de set dies des de la sol·licitud.  

 

1.3. Efectes per l’empresa i el treballador: 

 

En matèria de cotització, s’exonera a l’empresa del pagament de la quota 

empresarial a la Seguretat Social, sempre que l’empresa tingués menys de 50 

treballadors a data 29 de febrer de 2020. Si el número de treballadors fos de 50 o 

més, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial. Aquesta exoneració 

s’aplicarà a instància de l’empresa, prèvia identificació dels treballadors i del període 

de suspensió o reducció de jornada. 

 

Pel que fa al treballador, aquest té dret a la prestació d’atur, encara que no disposi 

del període de cotització mínim; així mateix, no es computa com a consumit el temps 

durant el qual es percep la prestació d’atur. 

 

2. Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció 

 

2.1. Causes: 

 

Aquesta modalitat és aplicable a totes aquelles empreses que, com a 

conseqüència del COVID-19, hagin vist afectada la seva activitat en els 

següents àmbits: 

 

(i) Econòmic: situació econòmica negativa de l’empresa, com poden ser 

les pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent dels seu 

nivell d’ingressos o vendes durant dos trimestres consecutius, en 



 

 

comparació als nivells registrats en el mateix trimestre de l’any 

anterior. 

 

(ii) Organitzatiu, tècnic o de producció: situació d’afectació en l’àmbit dels 

sistemes i mètodes de treball del personal o en la forma d’organitzar 

la producció, així com quan es produeixin canvis en l’àmbit dels mitjans 

o instruments de producció. 

 
2.2. Procediment: 

 

En aquests casos sí que hi ha període de consultes d’una durada màxima de set 

dies, durant el qual s’han de celebrar, com a mínim, dues reunions, que atenent a la 

situació actual no es podran celebrar de forma presencial i, per tant, s’hauran de 

buscar alternatives com les videoconferències. La documentació acreditativa, en 

aquests casos, requereix la justificació de les causes. L’informe de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual serà potestativa, s’haurà d’emetre en 

el termini màxim de set dies. 

 

2.3. Efectes per l’empresa i el treballador: 

 

En aquest cas els efectes son els que la normativa general ja preveia per un ERTO, 

es a dir l’empresa ha d’assumir la quota empresarial, mentre que l’efecte pels 

treballadors és que ha de tenir dret a la prestació d’atur, es a dir que ha de disposar 

del període de cotització mínim i si que es computa com a consumit el temps durant 

el qual es percep la prestació d’atur. 

 

IMPORTANT: Les mesures anteriors estan subjectes al compromís de l’empresa de 

mantenir l’ocupació durant un termini de sis mesos des de la data en que es reprengui 

l’activitat. 

  

MESURES PER AUTÒNOMS 

 

En relació als Autònoms hi ha dues mesures que no son incompatibles entre 

elles. 

Mesura Govern Central: Prestació extraordinària per cessament d’activitat 

De vigència limitada a 1 mes 

Per aquells autònoms que hagin hagut de tancar amb motiu del Decret d’estat 

d’Alarma o que hagin vist reduir els seus ingressos com a mínim en un 75% (per 

comparativa amb la mitja dels darrers 6 mesos) i que estiguin al corrent de 

pagament 

Podran cobrar una prestació del 70% de la base reguladora. Si no tenen cotitzat 

el període mínim exigible, serà el 70% de la base mínima. 

El termini de 1 mes es podrà ampliar fins que s’acabi l’Estat d’Alarma. 



 

 

Aquesta prestació es incompatible amb qualsevol altre de la Seguretat Social, 

inclosa la prestació per atenció als menors de 12 anys, etc. 

Aquesta mesura també afecta als socis treballadors de Cooperatives de treball 

associat que haguessin optat per cotitzar com autònoms. 

NOTA: Tot i que la norma no ho explicita, el Ministeri de Treball ha emès una 

nota dient que en aquests casos s’exonerarà de la quota d’autònoms durant 

aquest mes, tot i que constarà com a període cotitzat. Així mateix també indica 

que afecta a tots els autònoms, donant a entendre que pot afectar als autònoms 

societaris (tot i que en aquest cas la proba es més complicada). Caldrà veure 

doncs com apliquen en els propers dies aquesta norma. 

Mesura Govern de la Generalitat: Prestació econòmica per reducció 

d’activitat 

 

Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha posat en 

marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a 

les persones treballadores autònomes. Us detallem les característiques 

principals d'aquesta mesura que s'han publicat recentment al web del 

Departament. 

 

Beneficiaris/beneficiàries 

 

Les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i 

involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del 

coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en 

activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no 

disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. 

 

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu 

beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. 

 

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona 

física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms 

de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya. 

 

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues 

econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix 

mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes 

amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la 

mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA. 

 

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència 

competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi 

destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa 

finalitat. 



 

 

 

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que 

configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d'aquesta situació 

excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el 

confinament i aïllament de persones i activitats. 

 

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la 

prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per 

manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel 

tancament de l’espai on es duu a terme l'activitat professional. 

 

Quan es podrà demanar? 

 

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques 

es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per 

tant, cal esperar a final de mes. 

 

Per quin canal es podrà demanar? 

 

Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà properament. 

 

L'ajut serà en un únic pagament? 

 

Sí, de fins a un màxim de 2.000 euros. 

 

Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom? 

 

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites 

en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als 

treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats 

laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans 

d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos. 

 

Com es decidirà l'import? 

 

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la 

presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es 

concretarà en les instruccions de la petició. 

 

MESURES D’ÀMBIT FINANCER  
 

En aquest àmbit també tenim iniciatives per part dels dos governs. 

Govern Central: Línies ICO 



 

 

S’aprova una línia d’avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros. Les 

condicions aplicables i els requisits a complir encara estan per determinar i caldrà 

esperar fins el proper Consell de Ministres. 

 

Govern de la Generalitat: Avalis i ICF 

En aquest cas també estem parlant de una línia d’avals que ja està més 

concretada en els següents termes: 

• Avals de fins el 75% de l’operació de crèdit. 

• Sols per operacions de crèdit superiors als 100.000 euros. 

• Es concretaran en crèdits de fins a 4 anys, amb possibilitat de carència el 
primer any 

 

Per tant, en ambdós casos cal adreçar-nos a les entitats de crèdit (donat que 

ambdues opcions passen per finançament bancari) tenint en compte que: 

• Per import superiors a 100.000 tindrem l’opció de les dues línies d’avals 

• Si els imports son inferiors hem de restar a l’espera de com es plantegen 
aquestes línies del ICO 

• Caldrà seguir els requeriments de les entitats financeres que son les que 
gestionaran i atorgaran els crèdits. 

 

Finalment indicar que hi ha entitats financeres que també estan traient les seves 

pròpies línies específiques de crèdit per ajudar en aquests moments de dificultats 

de tresoreria. 

 

MESURES D’ÀMBIT MERCANTIL I DE DRET PRIVAT 
 

- Les reunions dels òrgans de les entitats i societats es podran celebrar per 
videoconferència encara que els estatuts no ho prevegin. 
 

- El termini perquè es formuli les comptes queda suspès fins que finalitzi l’estat 
d’alarma. 

 
- Si s’haguessin formulat els comptes, la verificació comptable s’entendrà prorrogada 

dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma. 
  

- La Junta per aprovar les comptes es reunirà dins dels tres mesos següents a 
comptar des de que finalitzi el termini per formular les comptes anuals. 

 

- Si la convocatòria de la junta general s’ha publicat abans de la declaració d’estat 
d’alarma però el dia de la celebració fos posterior, l’òrgan d’administració podrà 
modificar el lloc i hora previstos per la celebració de la junta o revocar l’acord de 
convocatòria i fer una nova convocatòria dins el mes següent a la data en que 
hagués finalitzat l’estat d’alarma. 



 

 

 
- Si la societat estès en causa de dissolució, el termini legal per la convocatòria per 

part de l’òrgan d’administració perquè adopti l’acord de dissolució o els acords per 
enervar la causa es suspèn fins que finalitzi l’estat d’alarma. 

 

- Si la causa de dissolució hagués ocorregut durant la vigència de l’estat d’alarma els 
administradors no respondran de les deutes socials contretes durant aquest període. 

 

 

Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre durant la 

vigència de l’estat d’alarma 

- Es suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació al registre 
susceptibles de cancel·lació registral per transcurs de temps. 
  

 

Suspensió del termini deure de sol·licitar concurs. 

  

Durant l’estat d’alarma: 

- El deutor que es trobi en insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de 
concurs. 

 
- Tampoc tindrà el deure de sol·licitar declaració concurs el deutor que hagués 

comunicat al jutjat la iniciació de negociació amb els creditors per aconseguir un 
acord de refinançant  o un acord extrajudicial de pagaments o obtenir  adhesions a 
una proposta anticipada de conveni. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ PER A LES PERSONES 
 

Moratòria en el pagament de les hipoteques per l’adquisició de l’habitatge habitual 
 

- No és d’aplicació universal. 

- Podran gaudir de la moratòria els deutors que es trobin en les següents 

circumstàncies com a conseqüència de l’emergència sanitària: 

 

▪ Passar a estar a l’atur o en cas de ser professional o empresari 

patir una pèrdua substancial dels seus ingressos o ventes. 

 

▪ Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar 

no superi  en el mes anterior a la moratòria tres vegades el IPREM 

(537,84 € mensual), aquest límit es podrà veure augmentat 

depenent de les persones a càrrec de la unitat familiar. 

 

▪ Que la quota hipotecaria, més despeses i subministres bàsics 

sigui superior al 35% dels ingressos que percebi la unitat familiar. 

 



 

 

▪ Que com a conseqüència de l’emergència sanitària la unitat 

familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves 

circumstàncies econòmiques, en els següents termes: 

 

o L’esforç que representi la càrrega hipotecaria 

sobre la renta familiar s’hagi multiplicat al menys 

per 1,3. 

o Caiguda de les ventes de com a mínim un 40%. 

 

-  L’acreditació de les circumstàncies s’haurà de justificar documentalment davant 

de l’entitat financera. 

 

- La concessió de la moratòria es farà en un termini màxim de 15 dies. 

 

- Durant la moratòria no es meritaran interessos moratoris. 

 

ALTRES ASPECTES  

Certificats digitals 

En el cas de certificats digitals caducats o propers a caducar, l’AEAT informa que 

es permetrà l’us dels certificats caducats d’acord amb allò previst en el RD 

463/2020 de 14 de Març. Si hi ha problemes amb el navegador aconsellen 

traslladar-lo al FireFox per poder seguir-lo utilitzant 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


