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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 (III)  

 

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 TRIBUTÀRIES 
 

Resum de les principals MESURES TRIBUTÀRIES que adopta: 

I.- Ampliació de la suspensió de terminis en l’àmbit tributari: La suspensió dels terminis previstos en l’àmbit de l’AEAT pel 
Reial Decret-llei 8/2020 s’amplia a les Comunitats Autònomes i Entitats Locals. En concret:  

a) Els terminis de pagament del deute tributari, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament 
concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns, i els terminis per atendre 
els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular 
al·legacions davant d’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 hagin conclòs a 18/03/2020, s’amplien fins el 30/04/2020. Si es comuniquen a partir del 18/03/2020, s’estenen fins el 
20/05/2020, tret que el termini atorgat per la norma general sigui major, atès que en aquest cas serà aquest darrer el que 
resulti d’aplicació. 

No obstant això, si l’obligat tributari atén el requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presenta les 
seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit. 

Tot això, sense perjudici de les especialitats pròpies de la normativa duanera. 

La mateixa regulació es recull en el RDL per als requeriments i sol·licituds d’informació i d’obertura de tràmit d’al·legacions o 
d’audiència formulats i/o comunicats per la Direcció General del Cadastre. 

b) El període comprés entre el 18/03/2020 i el 30/04/2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments 
d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT, Comunitats Autònomes i Entitats Locals, si bé durant 
aquest període aquestes Administracions podran impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.  

c) En el recurs de reposició i en els procediments econòmics-administratius, només als efectes del còmput dels 
terminis de prescripció, s’entendran notificades les resolucions que els hi posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de 
la resolució entre el 18/03/2020 i el 30/04/2020.  

El termini per interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives davant d’actes tributaris, així com per recórrer en 
via administrativa les resolucions dictades en els procediments econòmics-administratius, no s’iniciaran fins que hagi conclòs 
el període anterior, o fins que s’hagi produït la notificació, si aquesta s’hagués fet amb posterioritat a aquell moment. 

d) El període que va des del 14 de març fins al 30 d’abril no es té en compte per calcular la durada màxima del termini per a 
l’execució de les resolucions econòmic-administratives. 

e) Se suspenen els terminis tributaris de prescripció i de caducitat des del 14 de març fins al 30 d’abril. 

II.- Ampliació del termini per recórrer:  

a) El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualssevol altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d’acord amb el previst a les lleis, en qualsevol procediment 
del que es puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a l’interessat, es computarà des del 13/04/2020 (si no 
s’amplia l’estat d’alarma), independentment del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l’actuació 
administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020). No obstant 
això, l’acte administratiu impugnat serà plenament eficaç i executiu. 

b) En l’àmbit tributari, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14/03/2020) fins el 30 d’abril de 2020, el termini per 
interposar recursos de reposició o reclamacions econòmic-administratives es començarà a comptar des del 30 d’abril de 
2020 i s’aplicarà, tant quan el termini per recórrer d’un mes hagués començat, i no finalitzat, abans del dia 14/03/2020, com 
quan no s’hagués notificat encara, a aquella data, l’acte objecte de recurs o reclamació. La mateixa mesura serà aplicable 
als recursos de reposició i reclamacions que, en l’àmbit tributari, es regulen en el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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