
Bona tarda, 
 
Tal com us hem explicat, per tal de fer front als efectes derivats de la situació generada pel 
COVID-19, els darrers dies hem fet arribar a les administracions competents propostes de 
mesures concretes, que tenen a veure amb la nostra activitat, amb la intenció que puguin ser 
implementades de forma urgent. 
 
En el decurs dels propers dies us anirem informant del detall de les mesures que es vagin 
concretant per part de les Administracions. 
 
En aquest sentit, ens permetem relacionar-vos a continuació breument aquelles mesures 
d’interès anunciades ahir: 
 
Línia de crèdit – Generalitat de Catalunya 
Amb l'objectiu de mitigar els efectes econòmics del Covid-19 sobre el sector turístic, us informem 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de les empreses una línia de 
crèdit de 1.000 milions d’euros que es formalitzarà a través d’entitats financeres, amb l’aval de 
l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. 
  
En aquest enllaç http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-
liquiditat trobareu tota la informació sobre la línia ICF – AVALIS LIQUIDITAT que té com 
a finalitat cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes. 
  
D’altra banda. Us informem que l’Agència Catalana de Turisme ha habilitat també la 
secció http://act.gencat.cat/covid19/, per compartir el màxim d'informació vinculada al COVID-
19.  
 
 
Ajornament de la liquidació de l’impost turístic – Abril – Generalitat de Catalunya 
Fruit de la tasca que ha desenvolupat la ConfeCat al respecte, l’anunci fet ahir per la Generalitat 
de Catalunya contempla també una moratòria fins al setembre en el pagament de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, que les empreses haurien de liquidar al mes d’abril.  
 
Els propers dies us podrem informar de les qüestions tècniques, per saber com heu d’abordar 
aquesta qüestió. 
 
 
Mesures Govern Central 
Per la seva banda, el Govern espanyol ahir va presentar també un primer paquet de mesures 
que us intentem sintetitzar a continuació i que, trobareu amb tot el detall en el BOE que us 
adjuntem: 
 
- Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per atendre el conjunt d'empreses 
establertes a Espanya incloses en determinats sectors econòmics.  
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 Reial 
decret llei i comptarà amb 200 milions d'euros addicionals als previstos inicialment en el citat 
article 4 de Reial decret llei 12/2019, d'11 d'octubre. 
 
- Mesures de suport a la prolongació de el període d'activitat dels treballadors amb contractes 
fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística. 
 
- Ajornament de deutes tributaris. 
Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles 
declaracions - liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des de la 
data d'entrada en vigor del present Reial decret llei 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 Llei anterior. 
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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 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Es podrà ajornar el 
pagament de les retencions de l'IRPF i el pagament a compte de societats. 
 
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 en el any 2019. 
 
Les condicions de l'ajornament seran les següents: 
a) El termini serà de sis mesos. 
b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte. 
 
Rebeu una cordial salutació. 
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