
 

COMUNICAT FISCAL 
© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes  
 
 

REIAL DECRET-LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ (COVID-19) 
 MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC (II)  

 

Entrada en vigor: 02/04/2020. 

Vigència: Fins el 12/05/2020. El termini de vigència no afecta a les mesures previstes en el RDL que tenen els seus propis terminis de durada. 
Podeu consultar-lo en l’enllaç RDL 11/2020 

MESURES ECONÒMIQUES 

Resum de les principals MESURES ECONÒMIQUES que adopta: 

I.- Mesures de suport a la industrialització: Aborda diverses mesures per facilitar la liquiditat a les empreses per desenvolupar els seus 
projectes, tals com:  

- Moratòria de l’aportació de garanties en la convocatòria de préstecs concedits per la SGIPIME: Quan els préstecs es trobin pendents de 
resolució a l’entrada en vigor de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020), les garanties s’aportaran un cop concedit el préstec i abans del 
seu pagament. El termini màxim per a la seva aportació finalitza el 03/11/2020. De no aportar-se en aquesta data es perdrà el dret al cobrament 
del préstec.  

- Refinançament de préstecs concedit per la SGIPIME: Preveu la seva sol·licitud durant el termini de 2 anys i mig, comptats des de l’entrada 
en vigor de l’estat d’alarma, en supòsits d’inactivitat del beneficiari o reducció en el volum de les seves vendes com a conseqüència del COVID-
19. 

- Compensació de despeses i concessió d’ajudes per part de l’ ICEX a empreses que hagin incorregut en despeses per a la participació en 
fires, esdeveniments internacionals o altres activitats de comerç internacional promoguts per l’ICEX, quan aquests hagin estat cancel·lats com 
a conseqüència del COVID 19.  

- Suspensió automàtica durant un any del pagament de determinats préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme. 

II.- Flexibilització en matèria de subministraments per a PIMES i autònomes: Mentre estigui en vigor l’estat d’alarma es preveuen mesures 
dirigides a modificar o a suspendre temporalment els contractes de subministrament sense penalització, inclosa la possibilitat de sol·licitar la 
suspensió del pagament de la factura d’electricitat, gas natural i determinats productes derivats del petroli que es correspongui als dies integrats 
en l’estat d’alarma. El seu pagament s’efectuarà, fraccionadament, un cop finalitzat aquest Estat, juntament amb les factures dels sis mesos 
següents. 

III.- Ajornament extraordinari del pagament de préstecs, en el que resta de l’any 2020, concedits per Comunitats Autònomes i Entitats 
Locals: Mesura dirigida a empresaris i autònoms prestataris d’aquests préstecs que es trobin en període d’inactivitat, hagin tingut una reducció 
significativa en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el 
pagament dels préstecs, a conseqüència de l’emergència del COVID-19, sempre que ho sol·licitin dins del termini de pagament voluntari i ho 
autoritzi expressament l’òrgan que el va concedir. 

IV.- Moratòria de deute hipotecari i inaplicació d’interessos moratoris: La mesura introduïda pel RDL 8/2020, limitada a l’adquisició de 
l’habitatge habitual s’estén també al deute hipotecari per a l’adquisició d’immobles afectes a l’activitat econòmica de professionals i empresaris 
i a habitatges cedits en arrendament, i s’amplia el termini de suspensió a 3 mesos. Per sol·licitar al Banc la moratòria, es requereix estar en 
situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència del COVID-19 (desocupació, pèrdua significativa d’ingressos, etc.) i pot fer-
se fins a 15 dies després de la finalització de la vigència del RDL 8/2020. Les escriptures de novació contractual de préstecs i crèdits hipotecaris 
que se signin a l’empara d’aquest RDL estaran exemptes de la quota d’Actes Jurídics Documentats de l’ITPAJD. Els aranzels notarials i registrals, 
bonificats en un 50%, seran satisfets per l’entitat creditora. 

V.- Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als Treballadors Autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses (o quan 
la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 % en relació amb la mitjana de 
facturació del semestre anterior): Amb caràcter excepcional i vigència limitada a 1 mes, a partir de l’entrada en vigor de la declaració de l’estat 
d’alarma, o fins el darrer dia del mes en que finalitzi aquest, de prolongar-se més d’un, tindran dret a una prestació la quantia de la qual es 
calcula aplicant el 70% a la base reguladora. El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar fins l’últim dia del mes següent al que es va 
produir la finalització de l’estat d’alarma. De la redacció de la regulació d’aquesta prestació es desprèn que, mentre es tingui dret a la 
mateixa, se suspèn el pagament dels autònoms. Aquest RDL introdueix, per al supòsit de suspensió de l’activitat, que el retard en el 
pagament de l’autònom del mes de març (pels dies treballats) no serà objecte de recàrrec. 

VI.- Disponibilitat dels plans de pensions. Amb caràcter excepcional s’amplien les contingències en les quals es podran fer efectius els drets 
consolidats dels plans de pensions a: (i) situacions de desocupació, com a conseqüència d’un ERTO i, (ii) a la suspensió o cessament de 
l’activitat d’autònoms, que es produeixi com a conseqüència de l’emergència del COVID-19. Es limita la quantitat a rescatar a l’import dels salaris 
no percebuts, mentre es mantingui la vigència de l’ERTO, o al rendiment net estimat no percebut mentre es mantingui la suspensió de l’activitat 
o la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta mesura resulta aplicable també als assegurats dels plans de previsió 
assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social. 

VII.- Ajornament de deutes duaners: Mesura prevista per a deutes duaners liquidats en declaracions presentades des del 2 d’abril fins el 30 
de maig. L’ajornament se sol·licitarà a la mateixa declaració, sent els requisits i condicions per obtenir l’ajornament, sense garanties, els mateixos 
que per als deutes tributaris: un import màxim de 30.000 euros, un termini màxim de 6 mesos i meritació d’interessos només a partir dels 3 
primers. Aquesta mesura no s’aplica a les quotes d’IVA i exigeix que el destinatari de la mercaderia tingui un volum d’operacions que no hagi 
superat, en l’exercici 2019, els 6.010.121,04€. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
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