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Aquest document té com a objectiu recopilar i exposar les diferents mesures
adoptades pel Govern d'Espanya dirigides a ajudar a PIMES i autònoms.

Les mesures s'exposaran segons l'àmbit jurídic en el que incideixin.

Finalment, es farà una breu menció específica a la regulació actual del règim
de les obres civils.

OBJECTE



1. Ajornament en el pagament d'impostos: podran ajornar-se, sense necessitat
d'aportar garantia, els ingressos de deutes tributaris, amb termini de presentació
límit des del 13 de març fins al 30 de maig de 2020. Això sempre i quan no superin
la quantia de 30.000 €.

1.1. Quin abast té aquesta possibilitat d'ajornament?
• Declaracions-liquidacions o autoliquidacions.
• Retencions i ingressos a compte.
• Deutes derivats de tributs que hagin de ser repercutits (I.V.A).
• Pagaments fraccionats relatius a l'Impost de Societats.

1.2. Qui i en quines condicions s’hi pot acollir?
• Persones físiques i persones jurídiques amb volum d'operacions inferior

a 6.010.121,04 € durant l'any 2019.
• Els deutes s'ajornaran per un període de sis mesos. No es meriten

interessos de demora durant els tres primers mesos.

2. Suspensió i ampliació de terminis tributaris: amb caràcter general, es suspenen
els terminis fins al 30 de maig. Afecta, entre d'altres, als terminis de les obligacions
d'ingrés de deutes tributaris que procedeixin de liquidacions practicades per
l'Administració o als terminis de reclamació i recurs contra actes tributaris.

MESURES AMB INCIDÈNCIA EN L'ÀMBIT TRIBUTARI



3. Moratòries o ajornaments de les quotes de la Seguretat Social:

3.1. Moratòria: Determinades empreses i autònoms segons el codi CNAE de
la seva activitat (a destacar: lampisteria, instal·lacions de sistemes de
calefacció i aires condicionats o instal·ladors de fusteria) podran sol·licitar
moratòries de sis mesos, sense interessos ni recàrrecs, del pagament de les
cotitzacions socials el període de meritació de les quals estigui comprès
entre l’abril i el juny de 2020, per a les empreses, i entre l’abril i el juliol pels
autònoms.

3.2. Ajornament: Totes les empreses i autònoms podran sol·licitar
l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la seguretat social el
termini d'ingrés dels quals tingui lloc entre l’abril i el juny de 2020, a un
interès de l'0,5%.

POSTPOSAR DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL



1. Requisits que s’han de complir:

• Autònoms:

a. estar afiliat des d’abans del 14 de març,

b. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència

de la declaració de l’estat d’alarma o que,

c. si no s’ha suspès, s’hagi reduït al menys un 75% en relació amb la

facturació mitjana.

• PIMES: A més de complir amb algun dels punts b) o c) de l’apartat

anterior, han de complir amb dos de les següents circumstàncies:

a. que el seu actiu no superi els 4 milions d’euros,

b. que la seva xifra de negoci no superi els 8 milions d’euros,

c. que el número mitjà de treballadors no sigui superior a 50.

MORATÒRIA DELS LLOGUERS



2. Condicions de la moratòria segons el tipus d’arrendador:

• Moratòria en cas de lloguer amb grans arrendadors: tindran la

consideració de grans arrendadors, les persones físiques o empreses que

siguin titulars de més de 10 immobles urbans, sense comptar garatges i

trasters, o d'una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats.

Si l'arrendador compleix amb aquests requisits, l'arrendatari podrà

sol·licitar en el termini d'un mes a comptar des del 22 d'abril, una

moratòria de fins a 4 mesos sense interessos, que es retornaran en el

termini de dos anys (si la relació no finalitza abans).

• Moratòria en cas de lloguer amb petits propietaris: no s'imposa a

l'arrendador l'obligació d'acceptar l'ajornament, només es donen

mitjans per negociar, com podria ser l'ús de la fiança per pagar

parcialment les mensualitats.

MORATÒRIA DELS LLOGUERS



1. Fins al 31 de desembre de 2020 el deutor que es trobi en estat d'insolvència
no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs.

2. Fins al 31 de desembre de 2020, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds
de concurs necessari que s'hagin presentat des de la declaració de l'estat
d'alarma. Si abans del 31 de desembre de 2020 el deutor hagués presentant
sol·licitud de concurs voluntari, s'admetrà aquesta a tràmit amb preferència,
encara que fos de data posterior a la sol·licitud de concurs necessari.

3. Les societats mercantils concursades poden presentar ERTOs.

MESURES AMB INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT CONCURSAL



1. Interrupció del termini per a la formulació de comptes anuals en les societats
mercantils: després de la finalització de l'estat d'alarma començarà el termini de
tres mesos per a la seva formulació.

2. Suspensió i pròrroga del termini per evacuar l'informe d'auditoria.

3. Possibilitat de substituir la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici.

4. Suspensió del dret de separació dels socis durant la vigència de l'estat
d'alarma.

5. Celebració sense presència física de les reunions dels òrgans de govern i
administració de les societats i altres persones jurídiques. Extensió a les juntes
generals i assemblees.

6. Habilitació perquè els òrgans de govern i administració de les societats i altres
persones jurídiques puguin adoptar les seves decisions per procediments escrits.

MESURES AMB INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT SOCIETARI



1. ERTOs per causes productives:

• Flexibilització i agilització dels procediments de regulació d'ocupació.

2. ERTOs per força major:

• Des del 23 d’abril de 2020, amb la modificació de l’article 22 del Reial
Decret-Llei 8/2020, es considera força major les suspensions de
contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en
pèrdues d'activitat conseqüència del COVID-19 que impliquin la
suspensió o la 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 / o les mercaderies.

MESURES EN L’ÀMBIT LABORAL



1. Línia d'avals de l'ICO que garanteixen el 80% de l'import principal.

2. Línia de préstecs ICO per a empreses i emprenedors.

3. Línia de crèdit ICO per a empreses i emprenedors.

4. Pla Accelera COVID-19 del Ministeri d’assumptes Econòmics i transformació
digital per afavorir la digitalització de les PIMES.

5. Ajuts específics a Catalunya:

• ”Avals Liquiditat” pels deutes relacionats amb la crisi del COVID-19.

• Préstecs “ICF-COVID-19” per les necessitats de liquiditat de les PIMES
catalanes i autònoms.

AJUTS FINANCERS



• La paralització de les obres es va decretar entre el 30 de març i el 9 d'abril de
2020. Des de llavors, les activitats s'han reprès en els termes originals establerts
pel Reial Decret pel qual es va declarar l'estat d'alarma.

• No obstant això, romandran suspeses fins a l'aixecament de l'estat d'alarma
les obres que suposin intervencions en edificis existents dins dels quals es
trobin persones no relacionades amb l'execució de l'obra, sempre que
puguin coincidir amb el moviment dels treballadors o el trasllat dels materials.

• Com a excepció a l'apartat anterior, sí que estaran permesos els treballs i
obres puntuals que es duguin a terme en immobles amb la finalitat de
realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de
vigilància.

EN PARTICULAR, LA PARALITZACIÓ DE LES OBRES


