BUTLLETÍ ESPECIAL COVID-19
NUM: 1
Olot 19 de març de 2.020.

Li fem a mans aquets butlletí especial tancat a les 14 hores del dia d'avui amb tota la informació publicada
referida a la Crisi del Coronavirus.
En els propers dies es preveuen noves promulgacions modificacions i concrecions dels decrets publicats
en els últims dies, en especial el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març que regula les mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, els mantindrem puntualment
informats.
A GESTORIA CASTELLS, S.L.P. estem seguint de manera permanent l' evolució del COVID-19 i adoptant
totes les mesures de protecció necessàries per tal de que els hi podem oferir els nostres serveis amb
normalitat i atendre totes les consultes que aquesta nova situació genera.
A l'espera de poder-lo saludar personalment molt aviat, rebi una afectuosa salutació de l'equip
de GESTORIA CASTELLS, S.L.P.
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Mesures urgents extraordinàries
per fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19
El Consell de Ministres del dia 17 de març de 2020 ha aprovat un Reial decret llei
que inclou una bateria de mesures per pal·liar la crisi del coronavirus. Entre altres
mesures, es fixen abundants préstecs i avals públics, els treballadors assalariats
podran adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins a un 100%,
s'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, els ERTOS causats
per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors
tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin
el requisit de cotització prèvia exigit. En cas d’ERTOS, s'exonerarà a l'empresari de
l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social, i per al col·lectiu
d'autònoms es flexibilitza l'accés al cessament d'activitat perquè puguin cobrar
amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

El Consell de Ministres del dia 17 de març de 2020 ha aprovat un Reial decret llei que inclou una bateria
de mesures per pal·liar la crisi del coronavirus. Abans de la seva publicació en el BOE, podem avançar-los
algunes de les mesures que s'han inclòs per fer front a l'impacte econòmic del coronavirus, sense prejudici
que en posteriors comunicats els mantindrem informats sobre aquest tema i més detalladament.
Persones grans, les dependents i a les famílies vulnerables
El primer bloc de mesures està destinat a les persones grans, les dependents i a les famílies vulnerables. En
aquest apartat es destinen 600 milions d'euros al finançament de prestacions bàsiques dels corresponents
serveis socials de les comunitats autònomes i ens locals, amb especial atenció a l'assistència domiciliària a
persones grans i dependents.
A més, s'amplia la protecció als subministraments d'energia i d'aigua, garantint els serveis públics
essencials. Com a novetat, també es garanteixen els serveis de telecomunicacions. Tot això per a les
famílies vulnerables.
També es garanteix el dret a l'habitatge de les persones amb més dificultats. Per a això s'estableix
una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per als deutors hipotecaris en
situació d'especial vulnerabilitat que vegin els seus ingressos reduïts. La finalitat és que cap persona
en una situació econòmica difícil perdi el seu habitatge.
Mesures laborals
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Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins a un 100%, per
fer front a les necessitats de conciliació i cura derivades d'aquesta crisi, però en aquets cas nomes
percebran el salari en la proporció de la jornada treballada. Si la reducció es del 100% no es
percebrà salari.
S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.
Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels expedients de
regulació temporal d'ocupació. Els ERTOS causats per la crisi del coronavirus seran considerats de
força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que
no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d'aquesta prestació no els
computarà a l'efecte del cobrament posterior de la prestació per desocupació.
En cas d'ERTOS, s'exonerarà a l'empresari de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat
Social.
Per al col·lectiu d'autònoms es flexibilitza l'accés al cessament d'activitat perquè puguin cobrar amb
rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.
Liquiditat de les empreses
S'ha aprovat la creació d'una línia d'avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000
milions d'euros. Això permetrà mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d'euros. L'Estat serà el
garant de les operacions.
A més, s'aproven línies d'avals addicionals de 2.000 milions d'euros per a les empreses
exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment a les petites i mitjanes empreses.
D'altra banda, les administracions públiques ajudaran a les seves empreses contractistes per
mitigar les conseqüències del COVID-19 en els contractes del sector públic. S'establirà un règim
específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris,
amb la finalitat d'evitar la resolució dels contractes i la consegüent pèrdua d'ocupació.
Per donar suport al sistema productiu i empresarial, el Govern també reforma la normativa sobre
inversions exteriors, per impedir que empreses de països de fora de la Unió Europea puguin
controlar entitats espanyoles en sectors estratègics, aprofitant la caiguda conjuntural del valor de
les seves accions en aquesta situació de crisi econòmica.
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Catalunya: ajut per a treballadors
autònoms afectats econòmicament
pel coronavirus
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat dedicarà 7,5
milions d'euros als treballadors autònoms --persones físiques--, amb ajuts de fins a
2.000 euros, si acrediten una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació
per la crisi provocada pel coronavirus, que la seva activitat és una de les que les
autoritats sanitàries han decretat que han de parar i que no disposen d'altres fonts
alternatives d'ingressos.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de
fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció
dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva
activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han
decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar d'unes 4.500 persones
treballadores autònomes.
Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes - persona física- hauran d'estar donades
d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a
Catalunya.
L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020
en comparació amb el mateix mes de març del 2019.
En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la
comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de
la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa
finalitat.
El termini per sol·licitar aquest ajut comença el dia 1 d'abril de 2.020.
Ajudes/finançament
En l'àmbit de Catalunya la Generalitat està treballant conjuntament amb l'Institut Català de Finances
(ICF) per oferir a les empreses préstecs per cobrir les necessitats de circulant de les empreses com a causa
del coronavirus. Són préstecs destinats en la seva majoria a PIMES I AUTÒNOMS.
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Aquests crèdits de l'IFC, serà una línia de préstecs de 1.000 milions d'euros, que s'obre amb l'aval de l'ICF i
l'empresa Avalis (qui assumirà el 75 per cent del risc).
Actualment s'està treballant en el format dels préstecs, encara que es pot avançar de manera provisional
els imports:
a) MÀXIM 2,5 M € per empreses destinataris a PIMES i Autònoms.
b) Circulant (factures, nominis)
c) Interès màxim Euribor + 2,5 + COST D'AVALIS (aproximadament 1%)
d) avalats per l'administració (ICF)
e) Es demanen directament a les entitats financeres amb establiment a Catalunya
f) Termini de DEVOLUCIÓ. Màxim 4 anys amb 1 any de carència
g) Data d'obertura? Pendent de tancar ICF + entitats financeres.
h) Afectarà tots els sectors menys a l'immobiliari
Per la informació de què disposem fins al moment creiem serà efectiu en uns 10 dies.
A escala estatal l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) actualment ha estat instruït pel Reial decret llei 7/2020
pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte del Covid-19, per ampliar fins a 400 milions
d'euros, la línia de finançament a afectats per la insolvència de Thomas Cook, a totes les empreses i
treballadors autònoms amb domicili social a Espanya enquadrats en el sector turístic acordat amb la
definició d'activitats que es recull en la disposició addicional primera del citat RDL.
Al llarg d'aquesta setmana l'ICO ampliarà la informació corresponent.
PIMES i autònoms
Mesures per al pagament d'impostos
Ajornaments de pagament d'impostos reportats a partir del 13 de març de 2020 pel que es poden ajornar
tots els impostos del primer trimestre per evitar possibles tensions en tresoreria que puguin experimentar
diferents col·lectius l'Estat proposa una flexibilització en matèria d'ajornaments, concedint durant sis
mesos aquesta facilitat de pagament d'impostos a PIMES i autònoms prèvia sol·licitud, en uns termes
equivalents a una carència de tres mesos.
Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracionsliquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des de la data d'entrada
en vigor el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març (13/03/2020) i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos
inclusivament.
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Estatal: ajut per a treballadors
autònoms afectats econòmicament
pel coronavirus
REQUISITS PER A TENIR DRET A LA PRESTACIÓ
Estar afiliat i d'alta a la Seguretat Social en la data de la declaració de l'estat d'alarma
No és necessari tenir la cobertura per cessament de l'activitat de treballador autònom
No és necessari que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat (Model 036 o 037)
S'ha d'estar al corrent de pagament amb les obligacions de la Seguretat Social
Ho podrà sol·licitar tots els autònoms si la seva activitat s'ha vist suspesa amb motiu del Reial
Decret 346/2020 o s'hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%
Si té treballadors al seu càrrec, haurà de realitzar un ERTE i, a més, sol·licitar el cessament de la seva
activitat
No s'exigeix carència mínima per tenir accés a aquesta prestació extraordinària
EN QUÈ CONSISTEIX LA PRESTACIÓ
La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no es té carència, per el càlcul de la
prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35€)
La duració de la prestació es de 1 mes prorrogables fins el fi de l'estat d'alarma

El termini per sol·licitar aquest ajut comença el dia 1 d'abril de 2.020.
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Empreses i autònoms podran
ajornar fins a 30.000 euros en el
pagament de deutes tributaris
durant 6 mesos
D'acord amb el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, que adopta una sèrie de
mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del coronavirus COVID-19,
per a aquelles empreses que el 2019 tinguessin un volum de negocis inferiors a
6.010.121,04 €, existeix la possibilitat de sol·licitar l'ajornament de l'ingrés del
pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini
de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020 fins al 30
de maig de 2020. El termini és de fins a 6 mesos, no reportant interessos de
demora durant els 3 primers mesos de l'ajornament.

Al BOE de 13 de març de 2020, s'ha publicat el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, que adopta una
sèrie de mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.
El citat reial decret llei recull mesures per reforçar el sector sanitari, protegir el benestar de les famílies i
fer costat a les empreses afectades, en particular en el sector turístic i PIMEs.
Com un avanç, li podem indicar que a més de mesures per millorar el finançament de la despesa sanitària
que en aquesta situació han d'escometre les comunitats autònomes, de suport a les famílies, laborals,
d'ajuda al sector turístic i de gestió eficient de les administracions públiques. També s'inclou una mesura
de flexibilització d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris que incideix en la nostra activitat
professional, i que serveix de suport financer transitori a les PIMEs.
Respecte al tema de suport financer, s'han donat facilitats d'ajornament de deutes tributaris en l'àmbit
de l'Administració tributària de l'Estat:
Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des
del 13 de març fins al 30 de maig de 2020.
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, pagaments
fraccionats i IVA.
Això afecta només a PIMEs -volum d'operacions el 2019 que no superi 6.010.121,04 €-.
Termini de 6 mesos sense meritació d'interessos de demora en els 3 primers.
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Per tant, aquesta mesura afectarà, per exemple, a l'IVA mensual de febrer, març i abril, per a PIMEs que
optessin pel SII, i als pagaments corresponents al primer trimestre -com retencions, IVA i pagaments
fraccionats d'empresaris i de societats-, el termini de presentació dels quals acaba el 20 d'abril.
Atenció. Cada empresa ha de valorar i comunicar-nos la seva opció, tenint en compte que haurà de
preveure la tresoreria al venciment. Sobre aquesta norma encara existeixen dubtes quant a procediments
i terminis que anirem aclarint a mesura que l'agència tributària vagi aclarint-les.
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Mesures fiscals urgents en relació
amb el COVID-19
Amb data de 18 de març de 2020, s'ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de
l'activitat empresarial. Els resumim les principals mesures fiscals, destacant que
els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions de l’AEAT s'amplien
fins al 30 d'abril de 2020 i es declaren exemptes en AJD les escriptures de
formalització de novació de préstecs hipotecaris.

Al BOE del dia 18 de març, s'ha publicat el 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, que abasten una gran quantitat
d'àmbits de l'activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la
seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga. No obstant això, aquelles mesures
previstes en aquest Reial decret llei que tenen un termini determinat hi quedaran subjectes.
Els resumim a continuació les principals mesures fiscals:
1. Suspensió de terminis en l'àmbit tributari
S'ha de tenir en compte que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat
d'alarma, preveia una suspensió general de terminis administratius. No obstant això, considerant els
dubtes interpretatius que aquesta disposició havia generat, el 18 de març de 2020 també s'ha publicat el
Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica l'anterior, establint que aquesta suspensió dels
termes i interrupció dels terminis administratius (i) no serà aplicable als terminis tributaris, ni (ii) afectarà
els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, atès que per a aquests
terminis tributaris seran aplicables les regles que ara aprova aquest Reial decret llei 8/2020.
En concret, s'aprova les següents mesures:
1.1 Ampliació de terminis en procediments administratius
S'amplien fins al 30 d'abril de 2020 els següents terminis, quan s'haguessin iniciat abans del 18 de març
de 2020 i no haguessin conclòs en aquesta data:
Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l'administració
(pagament en període voluntari de deutes tributaris resultants de liquidacions administratives i
terminis de pagament una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de
constrenyiment)
Els venciments de terminis i fraccions d'acords d'ajornament i fraccionament concedits.
Els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns referents a la realització de licitacions
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electròniques una vegada obertes les subhastes i l'adjudicació de béns o lots quan hagi finalitzat la
fase de presentació d'ofertes.
Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb
transcendència tributària, així com els terminis per formular al·legacions davant actes d'obertura
d'aquest tràmit o d'audiència en els següents procediments:
1.
2.
3.
4.
5.

Procediments d'aplicació dels tributs.
Procediments sancionadors.
Procediments de declaració de nul·litat.
Procediments de devolució d'ingressos indeguts.
Procediments de rectificació d'errors materials i revocació.
Els terminis d'execució de garanties sobre immobles en l'àmbit de procediments administratius de
constrenyiment.
Els terminis per a atendre requeriments i sol·licituds d'informació de la Direcció General de
Cadastre.

S'amplien fins al 20 de maig de 2020 (tret que els terminis atorgats per la norma siguin més grans, i en
aquest cas seran aplicables aquests terminis) els venciments dels terminis que es comuniquin des del 18
de març de 2020 que s'indiquen a continuació:
Els relatius als pagaments en període voluntari i executiu de deutes tributaris liquidats; els
venciments de terminis i fraccions d'acords d'ajornament i fraccionament concedits; i els terminis
relacionats amb subhastes i adjudicació de béns
Els terminis corresponents a requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació o
actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència; inclosos els comunicats per la Direcció
General de Cadastre.
Tot això s'entén sense perjudici de les especialitats de la normativa duanera en matèria de terminis per a
al·legacions i l'atenció de requeriments. En aquest àmbit, no s'amplien terminis ni es modifiquen
procediments.
En tot cas, l'obligat tributari pot atendre les referides obligacions en el termini inicialment concedit, sense
que això impedeixi entendre evacuats els tràmits.
1.2 Còmput dels terminis de durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs i de la
prescripció tributària
S'estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte de la
durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'AEAT;
ni dels procediments iniciats d'ofici per la Direcció General de Cadastre.
No obstant això, s'habilita a l'administració a continuar amb la tramitació ordinària dels procediments
tributaris, en reconèixer-li la facultat d'impulsar, ordenar i realitzar els tràmits que consideri
imprescindibles i a realitzar comunicacions, requeriments, sol·licituds d'informació o a concedir tràmits
d'audiència. No obstant això, s'ha de tenir en compte que, com s'ha indicat en l'apartat anterior, els
terminis d'atenció d'aquests tràmits pel contribuent s'han ampliat fins al 30 d'abril o el 20 de maig, segons
el cas.
En la mateixa línia, s'estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no
computarà a l'efecte dels terminis de prescripció tributària ni dels de caducitat.
Únicament als efectes del còmput dels terminis de prescripció esmentats i del dels relatius als recursos de
reposició i procediments econòmics administratius, les resolucions que els posin fi s'entendran notificades
quan s'acrediti un sol intent de notificació entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020. El termini per a
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interposar recursos o reclamacions econòmiques administratives enfront d'actes tributaris i per a
recórrer en via administrativa les resolucions dictades en procediments econòmics administratius no
s'iniciarà fins conclòs aquest període o fins que s'hagi produït la notificació, en cas que aquesta notificació
fos posterior a aquest moment.
2. Exemptes d'AJD les escriptures de formalització de novació dels préstecs i crèdits hipotecaris
S'estableix que les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits
hipotecaris que es produeixin a l'empara del Reial decret llei 8/2020 per a fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat
d'actes jurídics documentats (AJD) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(ITP i AJD).
3. Duanes
En l'àmbit duaner, s'estableix que l'AEAT podrà acordar que el procediment de declaració, i el despatx
duaner que inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l'Àrea de Duanes i Impostos
Especials.
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