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Flash informatiu 

 

 

COVID-19. Mesures extraordinàries VII.  
Mesures fiscals, laborals, d’arrendaments locals.  
 

 

Recentment s’han publicat noves mesures per frenar l’impacte del COVID19, de les que 

passem a resumir les mes destacables.  

 

 

A. Mesures pels arrendaments que no siguin d’habitatges.  
 

1. Mesures per als arrendaments per a us diferent al d’habitatge.  

 

1.1. Acord amb grans tenidors. 

La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent 

del d'habitatge o indústria que compleixi uns requisits, tindrà de termini fins al 23 de 

maig de 2020, per sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una 

empresa o entitat pública d'habitatge, o un gran tenidor, entenent per tal la persona 

física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i 

trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m², una moratòria, que haurà 

de ser acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués aconseguit ja un 

acord entre totes dues parts de moratòria o reducció de la renda. 

 

La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia s'aplicarà de manera 

automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves 

pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell 

termini fos insuficient en relació amb l'impacte provocat pel COVID-19, sense 

que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Aquesta renda s'ajornarà, 

sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de 

renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos 

anys, que es comptaran a partir del moment en el qual se superi la situació al·ludida 

anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans citat, i 

sempre dins del termini de vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les 

seves pròrrogues. 

 

1.2. Acords amb altres tenidors. 

La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent del 

d'habitatge o indústria, l'arrendador del qual sigui diferent dels definits en l'apartat 1.1 

anterior, i compleixi uns requisits, tindrà de termini fins al 23 de maig de 2020, per 

sol·licitar de la persona arrendadora l'ajornament temporal i extraordinari en el 
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pagament de la renda sempre que aquest ajornament o la rebaixa de la renda no 

s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari. 

 

En el marc de l'acord al qual es refereixen el paràgraf anterior, les parts podran 

disposar lliurement de la fiança del lloguer dipositada, que podrà servir per al 

pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatària. 

En cas que es disposi totalment o parcialment d'aquesta, l'arrendatari haurà de reposar 

l'import de la fiança disposada en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o en 

el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini fos inferior a un 

any. 

 

1.3. Requisits autònoms i pimes arrendataris. 

Podran accedir a les mesures previstes, els autònoms i pimes arrendataris quan 

compleixin els següents requisits: 

 

1.3.1. Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l'entrada en 

vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per 

l'Autoritat competent i les Autoritats competents delegades a l'empara del referit 

reial decret. 

 

1.3.2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa a 

conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, 

s'haurà d'acreditar la 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. 

 

 

1.3.3. Requisit en funció tipus arrendatari 

 

1.3.3.1.  Per a arrendatari autònom. 

Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat 

d'alarma, és a dir el 14 de març de 2020, 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 el 

seu cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA 

 

1.3.3.2. Per a arrendatari Pime. 

Que no se superin els límits per a poder formular balanç abreujat, aquests 

són: a) Que el total de les partides de l'actiu no superin els quatre milions 

d'euros, b) Que l'import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 

vuit milions d'euros, c) Que el nombre mitjà de treballadors emprats durant 

l'exercici no sigui superior a cinquanta. Les societats perdran aquesta 

facultat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dos de les 

circumstàncies referides. 
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B. Mesures Fiscals 
 

2. Opció extraordinària modalitat pagaments fraccionats Impost sobre Societats.. 

 

2.1. Els contribuents de l'Impost sobre Societats amb volum d'operacions no 

superior a 600.000 euros en l'any 2019 i que no siguin grups fiscals que apliquin el 

règim especial de consolidació de l'Impost sobre Societats, ni grups d'entitats que 

tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit, 

podran exercir l'opció de calcular el seu pagament fraccionat sobre la part de la 

base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural, 

enlloc d'aplicar un percentatge fix sobre la quota íntegra de l'exercici tancat 

anterior, mitjançant la presentació fins el 20 de maig de 2020 del primer 

pagament fraccionat calculat d'acord a aquest mètode 

 

2.2. Els contribuents de l'Impost sobre Societats el període impositiu dels quals s'hagi 

iniciat a partir de l'1 de gener de 2020, que no hagin tingut dret a l'opció extraordinària 

prevista en l'apartat anterior, en els que l'import net de la xifra de negocis no hagi 

superat la quantitat de 6.000.000 d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data 

en què es va iniciar l'esmentat període impositiu, podran exercir l'opció exposada 

en el paràgraf anterior mitjançant la presentació en termini del segon pagament 

fraccionat a compte de la liquidació corresponent a aquest període impositiu que 

s'hagi d'efectuar en els primers 20 dies naturals del mes d'octubre de 2020 determinat 

per aplicació de la modalitat de pagament fraccionat que regula l'esmentat apartat. 

 

El pagament fraccionat efectuat en els 20 dies naturals del mes d'abril de 2020 serà 

deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s'efectuïn a compte 

del mateix període impositiu determinats d'acord amb l'opció prevista en el paràgraf 

anterior. 

 

3. Variació en els pagaments fraccionats de contribuents en estimació objectiva de 

l'IRPF i/o règim simplificat de l'IVA. 

 

3.1. Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d'estimació 

objectiva de l'IRPF en l'exercici 2020. 

 

Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que 

desenvolupin activitats econòmiques en les que el rendiment net es determini d'acord 

amb el mètode d'estimació objectiva i efectuïn la renúncia al mateix, de la manera 

reglamentària, és a dir mitjançant presentació del pagament fraccionat 

corresponent al primer trimestre de l'exercici de l'activitat mitjançant el mètode 
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d'estimació directa, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva 

activitat econòmica d'acord amb el mètode d'estimació objectiva en l'exercici 

2021, en circumstàncies normals no ho podrien fer abans de 3 anys, sempre que 

compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode 

d'estimació objectiva mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent 

al pagament fraccionat del primer trimestre del l'exercici 2021 en la forma disposada 

pel mètode d'estimació objectiva, o bé mitjançant comunicació durant el mes de 

desembre de 2020. 

 

3.2. Càlcul dels pagaments fraccionats en estimació objectiva IRPF i de la quota 

trimestral del règim simplificat de l'IVA com a conseqüència de l'estat d'alarma. 

 

Pel càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat en funció de les dades-

base o mòduls, no computaran, per cada trimestre natural, com dies d'exercici 

de l'activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l'estat d'alarma. 

 

4. No inici del període executiu per deutes tributaris d'autoliquidacions presentades, 

però no pagades dins del termini. 

 

No s'iniciarà el període executiu d'aquelles declaracions-liquidacions o autoliquidacions 

presentades en termini, però no pagades, en les que el termini de presentació conclogui 

entre el 20 d'abril i el 30 de maig de 2020, sempre que es compleixin els següents requisits: 

 

4.1. Que el contribuent hagi sol·licitat dins el termini de declaració o anteriorment al 

seu començament, el finançament mitjançant la línia d'avals per a les empreses 

i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 i ampliació del límit 

d'endeutament net de l'ICO aprovades pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, 

de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del 

COVID-19, per al pagament dels deutes tributaris resultants de les declaracions-

liquidacions i autoliquidacions i per, al menys, l'import d'aquests deutes. 

 

4.2. Que l'obligat tributari aporti a l'Administració Tributària fins el termini màxim de cinc 

dies des de la fi del termini de presentació de la declaració-liquidació o 

autoliquidació, un certificat expedit per l'entitat financera acreditatiu d'haver-se 

efectuat la sol·licitud de finançament incloent l'import i els deutes tributaris objecte 

de la mateixa 

 

4.3. Que aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, al menys, l'import 

dels deutes esmentats. 

 

4.4. Que els deutes es satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment 

de la concessió del finançament. S'entendrà incomplert aquest requisit per la falta 
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d'ingrés dels deutes transcorregut el termini d'un mes des que hagués finalitzat el 

termini esmentat en el primer paràgraf d'aquest apartat 

 

5. Extensió dels terminis de suspensió tributaris i suspensió de terminis d'Inspecció 

de Treball i Seguretat Social. 

 

5.1. Es prorroga fins el 30 de maig de 2020 els terminis de pagament de deute tributari 

resultant de liquidacions practicades per l'Administració o en període executiu o de 

constrenyiment, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i 

fraccionament concedits i els terminis per a atendre els requeriments, diligències 

d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per formular 

al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en 

procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, 

devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no 

haguessin conclòs el 18 de març de 2020 

La mencionada pròrroga de la suspensió no afecta els terminis per a la 

presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. 

 

5.2. El període de vigència de l'estat d'alarma no computarà a efectes dels terminis de 

durada de les actuacions comprovadores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Així mateix, no computarà tal període en la durada dels terminis fixats pels funcionaris 

del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per al compliment de qualssevol 

requeriments. S'exceptuen del que estableix el paràgraf anterior aquelles actuacions 

de comprovació i aquells requeriments i ordres de paralització derivats de situacions 

estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o aquelles que per la 

seva gravetat o urgència resultin indispensables per a la protecció de l'interès general, 

en aquest cas s'ha de motivar degudament, traslladant tal motivació a l'interessat. 

 

Queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats 

pel que fa a l'acompliment de la normativa d'ordre social i de Seguretat Social així 

com els terminis per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als 

expedients de liquidació de quotes de la Seguretat Social 

 

6. Tipus d'IVA aplicables a llibres, diaris i revistes. 

 

S'adopten dues mesures en relació a aquests productes, amb vigència a partir de el 23 

d'abril de 2020: 

 

6.1. Es rebaixa a el 4% el tipus impositiu aplicable als llibres, diaris i revistes, quan 

tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica sempre que no 

consisteixin íntegra o predominantment en continguts de vídeo o música audible. 

 

6.2. Aquest tipus impositiu, que ja era vigent per als llibres, diaris i revistes en format paper, 

s'aplicava sempre que no continguin única o fonamentalment publicitat, fet que 
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es pressuposava quan més del 75% dels ingressos que proporcionin al seu editor 

s'obtinguin per aquest concepte. A partir del 23 d'abril s'augmenta aquest  

percentatge al 90% 

 

7. Tipus IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns 

necessaris per a combatre els efectes de l'COVID-19 

A partir del 23 d'abril i fins el 31 de juliol de 2020 s'aplica el tipus de el 0% de l'Impost 

sobre el Valor Afegit als lliuraments de béns, importacions i adquisicions 

intracomunitàries de béns per combatre els efectes del COVID-19 indicats en una 

llista tancada de l'annex del Reial Decret-llei 15/2020 com ara respiradors, monitors, 

bombes, tubs, cascs, màquines de succió, humidificadors, laringoscopis, 

subministraments mèdics fungibles, estacions i aparells de monitorització, i electro 

diagnòstic, escàner ultrasò, electrocardiògrafs, mascaretes, guants, proteccions facials, 

ulleres, micos, bates i peces de protecció, cobertors de calçat, sabó, dispensadors de 

desinfectant, solució hidroalcohòlica, peròxid d'hidrogen, etc.,  els destinataris dels quals 

siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de 

caràcter social. Aquestes operacions s'han de documentar en factura com operacions 

exemptes. 

 

 

 

C. Mesures laborals. 
 

8. Mesures extraordinàries per a la protecció de l'ocupació 

 

Es prorroguen les mesures per al treball a distància i d'adaptació de l'horari i reducció de 

jornada aprovades amb el Reial Decret-llei 8/2020, durant els 2 mesos posteriors a la 

finalització de l'estat d'alarma. Passem a recordar resumidament el contingut d'aquestes 

mesures: 

 

8.1. Treball a distància. 

S'establiran sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes 

alternatius, particularment per mitjà de la feina a distància, i l'empresa adoptar les 

mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació 

necessari resulta proporcionat. Aquestes mesures alternatives, particularment el 

treball a distància, hauran de ser prioritàries davant de la cessament temporal o 

reducció de l'activitat.  

 

8.2. Adaptació de l'horari i reducció de jornada. 

Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte 

del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al 

segon grau, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seua jornada i/o la reducció de la 

mateixa, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions 
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necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19. Aquesta mesura 

passa a dir-se Pla MECUIDA. 

 

El dret previst en aquest article és un dret individual de cada un dels progenitors o 

cuidadors, que ha de tenir com a pressupost el repartiment corresponsable de les 

obligacions de cura i evitant la perpetuació de rols, havent de ser justificat, raonable i 

proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en el cas que 

siguin diverses les persones treballadores que accedeixen a la mateixa en la mateixa 

empresa. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un 

acord. 

 

Les persones treballadores que optin per una reducció especial de la jornada de treball 

tindran la reducció proporcional del seu salari. 

 

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

prova produïda durant la vigència de l'estat d'alarma o per baixa voluntària. 

L'extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l'empresa, 

produïda 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. 

 

Així mateix, es trobaran en situació legal d'atur i en situació assimilada a l'alta, les persones 

treballadores que hagin 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 de la mateixa com a conseqüència de 

la crisi derivada del COVID-19. La situació legal d'atur s'acreditarà mitjançant comunicació 

escrita per part de l'empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del 

contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi derivada de l'COVID 19. 

 

10. Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels autònoms que 

hagin optat inicialment per una entitat gestora. 

 

Els treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Règim Especial de treballadors per 

compte propi o autònoms que no hagin optat per cap mútua col·laboradora per a la 

cobertura de l'acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal i 

cessament d'activitat, hauran de fer-ho, exercitant l'opció i formalitzant el corresponent 

document d'adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. 

Aquesta opció tindrà efectes des del dia primer del segon mes següent a la finalització 

d'aquest termini de tres mesos.  

 

Un cop transcorregut el termini per dur a terme l'opció prevista en el paràgraf anterior 

sense que el treballador hagués formalitzat el corresponent document d'adhesió, 

s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms 
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associats a la província del domicili de l'interessat, produint-se automàticament l'adhesió 

amb efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització del termini de tres 

mesos a què es refereix el paràgraf anterior. 

 

Els treballadors que no haguessin exercit l'opció, al presentar la sol·licitud de la prestació 

extraordinària per cessament d'activitat davant d'una mútua col·laboradora amb la 

Seguretat Social, s'entendrà, des del moment de la presentació de la mateixa realitzada 

l'opció prevista en els paràgrafs anteriors.  

 

11. Simplificació requisits inclusió Règim Especial Treballadors compte propi agraris. 

 

Amb la modificació introduïda es pretén prescindir d'aquells requisits vinculats a rendes 

de treball. 

 

A partir del 23 d'abril de 2020 quedaran inclosos en aquest sistema especial dels 

treballadors per compte propi agraris, majors de 18 anys que siguin titulars d'explotacions 

agràries i realitzin en aquetes tasques agràries de forma personal i directa, tot i que ocupin 

treballadors per compte d'altri, sempre que no es tracti de més de dos treballadors que 

cotitzin per la modalitat de bases mensuals o, si es tracta de treballadors que cotitzin per 

la modalitat de bases diàries, que el nombre total de jornades reals efectivament 

realitzades no superi les 546 en un any, computat des de l'1 de gener a 31 de desembre 

de cada any. El nombre de jornades reals es reduirà proporcionalment en funció del 

nombre de dies d'alta del treballador per compte propi agrari en aquest sistema especial 

durant l'any natural de què es tracti. Les limitacions en l'ocupació de treballadors per 

compte d'altri a què es refereix el paràgraf anterior s'entenen aplicables per cada 

explotació agrària. 

 

12. Reforç de la protecció de treballadors fixos-discontinus en ERTO. 

 

Es reforça la protecció de les treballadores i els treballadors fixos-discontinus, ampliant la 

cobertura regulada en el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, a aquelles persones 

treballadores que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes, 

com a conseqüència del COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d'ocupació cotitzada 

suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir 

a la prestació per atur per no tenir el període de cotització necessari per accedir a aquesta 

prestació. 

 

13. Precisions Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social. 

 

L'ajornament 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 

a què aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. 
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La sol·licitud d'aquest ajornament determinarà la suspensió de procediment recaptatori 

respecte als deutes afectades pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les 

seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la corresponent resolució. 

 

L'ajornament és incompatible amb la moratòria de la Seguretat Social. Les sol·licituds 

d'ajornament per períodes respecte dels quals també s'hagi sol·licitat l'esmentada 

moratòria es tindran per no presentades, si a el sol·licitant se li ha concedit aquesta última. 

 

 

D. Altres mesures. 
 

14. Flexibilització temporal de l'ús de el Fons de Promoció i Educació de les 

Cooperatives. 

 

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues i fins al 31 de 

desembre de 2020, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu de les cooperatives, podrà 

ser destinat, totalment o parcialment, a les següents finalitats: 

 

14.1. Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de 

necessitar-ho per al seu funcionament. A aquests efectes, el Fons d'Educació i 

Promoció Cooperatiu destinat a aquesta finalitat, haurà de ser restituït per la 

cooperativa amb, al menys, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin 

cada any, fins que arribi a l'import que aquest Fons tenia en el moment d'adopció de 

la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys. 

 

14.2. A qualsevol activitat que redundi en ajudar a frenar la crisi sanitària del COVID-

19 o a pal·liar els seus efectes, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant 

donacions a altres entitats, públiques o privades 

 

15. Pròrroga el termini per ajustar el límit de participació dels socis inicials de Societats 

Laborals i Participades. 

 

Amb caràcter extraordinari, es procedeix a prorrogar per 12 mesos més, el termini de 36 

mesos contemplat en la normativa perquè la societat laboral que s'hagi constituït 

inicialment per dos socis treballadors amb contracte per temps indefinit, en què tant el 

capital social com els drets de vot estaran distribuïts a el cinquanta per cent, passi a tenir 

no més de la tercera part del capital social. Aquesta pròrroga extraordinària serà aplicable, 

exclusivament, a les societats laborals constituïdes durant l'any 2017 

 

Totes les mesures anteriors poden, i en alguns casos han de ser desenvolupades, per 

altres disposicions de menor rang que entenem que aniran apareixent en els pròxims dies. 

Per a qualsevol aclariment no dubtin en contactar amb nosaltres. 


