
Novetats relatives a mesures de suport financer, fiscal i mercantil segons Reial decret llei 
8/2020 

 

• Garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats 
transitòries conseqüència de la situació 

1. Línia d'avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de 
l'COVID-19 i ampliació de el límit d'endeutament net de l'ICO 

Aprovació d'una línia d'avals per compte de l'Estat per a empreses i autònoms de fins a 
100.000 milions d'euros, que cobreixi tant la renovació de préstecs com nou finançament 
per entitats de crèdit, per atendre les seves necessitats derivades, entre d'altres, de la 
gestió de factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les 
derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries, per facilitar el manteniment 
de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de COVID-19. 

2. Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO per tal d'augmentar les Línies ICO 
de finançament a empreses i autònoms 

S'amplia en 10.000 milions d'euros el límit d'endeutament net previst per a l'Institut de 
Crèdit Oficial en la Llei de Pressupostos de l'Estat, per tal de facilitar liquiditat addicional 
a les empreses, especialment pimes i autònoms. 

3. Creació d'una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d'euros amb 
càrrec a el Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització 

Per a empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, amb negoci 
internacional, que representi el menys un terç (33%) de la seva xifra de negocis, o 
empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat 
regularment durant els últims quatre anys d'acord amb els criteris establerts per la 
Secretaria d'Estat de Comerç). 

 

• Suspensió de terminis en l'àmbit tributari 

1. Els terminis de pagament del deute tributari que preveuen els apartats 2 i 5 de l'article 
62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els venciments dels terminis 
i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits, i els terminis per 
atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds 
d'informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions, devolució 
d'ingressos indeguts, rectificació de errors materials i de revocació, que no hagin 
conclòs a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, s'ampliaran fins al 30 d'abril 
de 2020. 

2. Els terminis, anteriors, que es comuniquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta 
mesura s'estenen fins el 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general 
sigui més gran, cas en què aquest serà d’aplicació. 

 

• Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat. 

1. Durant el període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i 
d'administració es podran celebrar per videoconferència 



2. El termini de tres mesos, a comptar des del tancament de l'exercici, per 
formular els comptes anuals, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. 

Es tindran, de nou, altres tres mesos a comptar des de la finalització de l’estat 
d’alarma. 

3. Per aprovar els comptes, es podrà fer, dins dels tres mesos següents a comptar des 
que es formulin els comptes anuals. 

 

• Pla ACELERA. 

1. Es posarà en marxa un programa de finançament mitjançant l'activació d'ajudes i 
crèdits per a pimes dins el programa ACCELERA PIME de l'empresa pública Red.es, 
per recolzar els seus esforços de R+d+I., a través de l'Institut de Crèdit Oficial 
(ICO) per atendre les necessitats financeres de les pimes en les seves activitats i 
inversions, per a la compra i Leasing d'equipament i serveis per a la 
digitalització entre altres i, en particular, per a la dotació de solucions de treball no 
presencial. 

 


