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Flash informatiu 

 
 

Primeres mesures legals per pal·liar l’efecte  
econòmic del COVID-19 o Coronavirus. 
 
 
Avui s’han publicat mesures aprovades pel govern, que juntament amb la publicada dimecres conformen 
les primeres mesures establertes per pal·liar l’impacte econòmic del virus: 
 
 
1. Mesures Fiscals o Tributàries. 

 

1.1. Facilitats ajornament deutes tributaris. 

Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es troben en el període voluntari de pagament 
des d'avui, 13 de març, fins al 30 de maig. 
 
L'ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d'aportar garanties i fins a un màxim de 
30.000 €. 
 
Es permet també, fins ara no s’admetia, l'ajornament de retencions, ingressos a compte, paga-
ments fraccionats i IVA. 
 
Això afecta només a empreses amb volum d'operacions de 2019 que no superi 6.010.121,04€ 
 
El termini de devolució és de 6 mesos sense meritació d'interessos de demora en els 3 primers, 
tot i que d’acord a les “Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme al Real 
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo“ que ha publicat avui l’AEAT,  es podrà demanar un únic 
pagament al final del termini de 6 mesos, tot i que la norma no ho contempla. 
 
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, com Retencions, 
IVA i pagaments fraccionats d'empresaris i de Societats, el termini de presentació acaba el 20 
d'abril 

 
 
 

1.2. Ampliació terminis en els procediments tributaris. 

Tot i que encara no ha estat publicat al BOE, l’Agència tributària adverteix que:  
 
“Los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante un cambio 
normativo inminente. No se preocupe si tiene un trámite pendiente. En tanto se aprueba el 
cambio normativo la Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el 
plazo. Su cita la podemos aplazar, le llamaremos para comunicarle la nueva fecha.” 

 
Ho interpretem com que s’ampliaran els terminis de presentació de les properes declaracions així 
com dels tràmits pendents de resoldre, com requeriments, revisions i inspeccions, tot i que encara 
no ha estat publicat al BOE. 
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2. Mesures laborals. 

 
2.1. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes 

d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-

19. 

A l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, com a situació 
assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat tem-
poral de el sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones 
treballadores provocat pel virus COVID-19. En ambdós casos la durada d'aquesta prestació ex-
cepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. 
 
Pot tenir dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en 
la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social. 
 
La data de fet causant serà la data en què s'acordi l'aïllament o malaltia del treballador, sense 
perjudici que l'informe de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data. 

 
 

2.2. Extensió de la bonificació als contractes fixos discontinus als mesos de febrer a juny. 

Les empreses privades dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com 
les del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que 
generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantin-
guin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixe 
discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials 
a la Seguretat Social per contingències comuns, així com pels conceptes d'Atur, FOGASA i For-
mació Professional.  

 
Serà d'aplicació des de l’1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020. 
 
La norma defineix pel CNAE el sector turístic i inclou els següents epígrafs: 
 

Cód. 
CNAE2009 Título CNAE2009 

493 Otro transporte terrestre de pasajeros. 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 

4932 Transporte por taxi 

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

511 Transporte aéreo de pasajeros. 

5110 Transporte aéreo de pasajeros. 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre. 

5222 Actividades anexas transporte marítimo y por vías navegables interiores 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo 

551 Hoteles y alojamientos similares. 

5510 Hoteles y alojamientos similares. 

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

559 Otros alojamientos. 
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5590 Otros alojamientos. 

56 Servicios de comidas y bebidas. 

561 Restaurantes y puestos de comidas. 

5610 Restaurantes y puestos de comidas. 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 

5629 Otros servicios de comidas. 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes. 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

855 Otra educación. 

91 Actividades bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

9102 Actividades de museos. 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos. 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 

9329 Actividades recreativas y entretenimiento. 

 
 

 
3. Altres mesures econòmiques. 

 
3.1. Línia finançament sector turístic. 

 

Es dona una línia de finançament específic a través del ICO per import de 400 milions d'euros 

per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms de el sector 

turístic (definit per codi CNAE en aparta 2.2 d’aquest document), així com de les activitats relaci-

onades que s'estiguin veient afectades per l'actual situació. 

 
3.2. Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament, en els préstecs concedits per 

la Secretaria General d'Indústria i Pime. 

Els beneficiaris de concessions dels instruments de suport financer a projectes industrials poden 
sol·licitar l'ajornament de pagament del principal i/o interessos de l'anualitat en curs, sempre que 
el seu termini de venciment sigui inferior a sis mesos a comptar de l'entrada en vigor del Reial 
Decret llei, és a dir des d’avui 13 de març, quan la crisi sanitària hagi originat en aquests benefi-
ciaris períodes d'inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministra-
ment a la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament de la mateixa 

 
 
Per qualsevol aclariment no dubti a contactar amb nosaltres. 
 


