
Mesures de suport financer i fiscal  

Mesures de suport financer transitori 

Ampliació dels terminis en els procediments tributaris i nous ajornaments 

Davant la situació que s'està vivint com a conseqüència del brot de COVID-19 

L’Agencia Estatal de Administració Tributaria ha augmentat els terminis en els 
procediments tributaris, que seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent, i 
s'han publicat instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments d'acord amb el Reial 
decret llei 7/2020, de 12 de març, pensats per a pimes i autònoms. 

Les Oficines de l'AEAT estaran TEMPORALMENT TANCADES PER A 
L'ATENCIÓ PRESENCIAL a causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant RD 
463/2020. La disposició addicional tercera estableix la SUSPENSIÓ DE TERMINIS 
administratius. 

L'Agència Tributària ha publicat un anunci a la seva pàgina web en el qual s'assenyala 
el següent: 
 
«Els terminis en els procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi 
normatiu imminent. No us preocupeu si té un tràmit pendent. En tant s'aprova el canvi 
normatiu l'Agència és conscient de la situació i no considera incomplert el termini. La 
seva cita la podem ajornar, el trucarem per comunicar-li la nova data ». 

A l'espera, en conseqüència, d'aquest canvi normatiu i mentre no es decideixi aturar 
l'enviament de requeriments i notificacions i continuïn corrent els terminis, que 
preveu la normativa tributària per al conjunt d'Administracions Públiques, al menys 
l'AEAT "no considera incomplert el termini ". 

No podem confirmar a quins procediments es refereix ni si afecta igualment a la 
presentació de declaracions. Caldrà estar pendents de noves notícies. 

 
Ajornaments 
 
Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes 
aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i 
ingrés finalitzi des del dia 13 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós 
inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits 
a què es refereix l'article 82.2.a) de la LGT (quantia limitada, amb dispensa total de 
garanties, per imports inferiors a 30.000 euros, segons ordre HAP/2178/2015, de 09 
octubre). Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan 
referència les lletres b), f) i g) de l'article 65.2 de la LGT (retencions, pagaments a 
compte, IVA, ...). 

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o 
entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019. 



Les condicions de l'ajornament seran les següents: 

•  El termini serà de sis mesos. 

•  No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 

 
L’Agència Tributària de Catalunya, davant l’actual situació d’excepcionalitat 
provocada pel COVID-19, també fa públiques aquestes mesures adoptades en relació 
amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis d’atenció a 
la ciutadania a partir del dilluns, 16 de març del 2020: 

- Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i 
recaptació. 

- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. 

- Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i 
les oficines romandran tancades. 

Mesures aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya 

Línia de préstecs de fins a 1.000 milions d’euros formalitzats a través d’entitats 
financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. El 
Govern, mitjançant l’ICF i l’Avalis, assumirà el 75% del risc creditici de cada 
operació i les entitats financeres el 25% restant. Està destinat a pimes i ha d’estar 
vinculat a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball. 

Els avals de l’ICF aniran d’1 a 2,5 milions d’euros, els d’Avalis oscil·laran entre 
100.000 euros i 1 milió. El termini per retornar els préstecs serà de 4 anys, incloent-hi un 
any de carència. 

Es fixa una moratòria fins al setembre en el pagament de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. 

Disposició del fons de contingència. S’incorpora en els supòsits de disposició del Fons 
de Contingència la situació de crisi sanitària, que fina ara no es preveia a la normativa. 

Es preveu la posada en marxa d’un 2on paquet de mesures econòmiques que 
s’aprovarà en els propers dies. 

Mesures de suport al sector del turisme 

Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per atendre el conjunt d'empreses 
establertes a Espanya incloses en determinats sectors econòmics. (Art.12 RD-llei 7/2020) 

La línia de finançament previst a l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, de 11 d'octubre, 
pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments 
d'insolvència de el grup empresarial Thomas Cook s'amplia a totes les empreses i 
treballadors autònoms amb domicili social a Espanya que estiguin inclosos en els 



sectors econòmics definits en la disposició addicional primera d'aquest RD-llei i 
comptarà amb 200 milions d'euros addicionals als previstos inicialment en el citat article 
4 de Reial decret llei 12/2019 .. 

S'instrueix a l'ICO perquè amb caràcter immediat a l'entrada en vigor d'aquest Reial 
decret llei realitzi les gestions necessàries amb les entitats financeres perquè la línia de 
finançament ampliada pugui estar a disposició de les empreses en el termini màxim 
de deu dies a comptar des de la referida entrada en vigor. 

Podran ser destinataris de la línia de finançament previst a l'article 4 de Reial decret llei 
12/2019, de 11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de 
l'obertura de procediments d'insolvència de el grup empresarial Thomas Cook , ampliada 
d'acord amb el que estableix l'article 13, les empreses i autònoms amb domicili social a 
Espanya que formalitzin operacions en la Línia «ICO empreses i Emprenedors», que 
l’activitat estigui enquadrada en un dels següents CNAE de el sector turístic: 

Cod. CNAE      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 al 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. 
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 de 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. 

 


