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CAPÍTOL I: Mesures per reduir els costos de pimes i autònoms 

 

Article 1. Lloguers per a ús diferent del d’habitatge amb grans tenedors. 

 

La persona física o jurídica llogatera d’un contracte d’arrendament per ús diferent al 

d’habitatge podrà sol·licitar a la persona arrendadora una moratòria en el 

pagament del lloguer, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública 

d’habitatge, o un gran tenedor (persona física o jurídica que sigui titular de 10 

immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més 

de 1.500 m2), en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest 

reial decret-llei. La moratòria haurà de ser acceptada per l’arrendador i 

posar-la en pràctica sempre i quan no s’hagués arribat ja a un acord entre 

ambdues parts de moratòria o reducció de la renda.  

 

Aquesta moratòria s’aplicarà de forma automàtica i afectarà al període de temps 

que duri l’estat d’alarma, les seves prorrogues i a les mensualitats següents, 

prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte 

provocat per la COVID-19, sense que es pugui superar, en cap cas, els quatre 

mesos.  

 

La renda s’aplaçarà, sense penalització ni reportar interessos, a partir de la següent 

mensualitat, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys.  

 

Article 2. Altres arrendaments per a ús diferent del d’habitatge. 

 

El llogater podrà sol·licitar, en el termini d’un mes, des de l’entrada en vigor 

d’aquest RDL, al seu arrendador, que tingui característiques diferents el de l’article 

1, un aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, 

sempre i quan aquest aplaçament o rebaixa de la renda no s’hagués acordat per 

ambdues parts per caràcter voluntari.  
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Les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista a l’article 36 de la 

Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir pel pagament total o parcial 

d’alguna o algunes mensualitats del lloguer. En el cas que es disposi total o 

parcialment de la mateixa, el llogater haurà de reposar l’import de la fiança en el 

termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de 

vigència del contracte, en el cas que aquest termini fos inferior a un any.  

 

Article 3. Autònoms i pimes llogaters a efectes de l’article 1 i l’article 2. 

 

Els autònoms i pimes llogaters podran accedir a les mesures previstes si 

compleixen els següents requisits: 

1. En el cas dels autònoms:  

a. Estar afiliat i en situació d’alta, a la data de la declaració de l’estat 

d’alarma mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març.  

b. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de 

l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, o per ordres 

dictades per l’Autoritat competent i les Autoritats competents 

delegades.  

c. En el suposat que la seva activitat no es vegi directament suspesa com 

a conseqüència de l’entrada en vigor RD 463/2020, s’haurà d’acreditar 

la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita 

l’aplaçament en, almenys, un 75%, en relació a la facturació mitja 

mensual del trimestre al que pertany aquest mes referit a l’any 

anterior.  

2. En el cas de les pimes: 

a. Que no es superin els límits establerts a l’article 257.1 del Reial Decret 

Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Societats de Capital: 

i. Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions 

d’euros. 

http://www.gihostaleria.org/


                                                                                                                       

5 
Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

ii. Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 

vuit milions d’euros.  

iii. Que el número mig de treballadors empleats durant l’exercici no 

sigui superior a cinquanta.  

b. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de 

l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, o per ordres 

dictades per l’Autoritat competent i les Autoritats competents 

delegades.  

c. En el suposat que la seva activitat no es vegi directament suspesa com 

a conseqüència de l’entrada en vigor RD 463/2020, s’haurà d’acreditar 

la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita 

l’aplaçament en, almenys, un 75%, en relació a la facturació mitja 

mensual del trimestre al que pertany aquest mes referit a l’any 

anterior.  

 

Article 4. Acreditació dels requisits. 

 

a) La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant una declaració 

responsable en la que, en base a la informació comptable d’ingressos i 

despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual, en, almenys 

un 75% en relació a la facturació mitja mensual del trimestre al que pertany 

aquest mes referit a l’any anterior.  

b) La suspensió de l’activitat, s’acreditarà mitjançant el certificat expedit per 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la 

Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de 

cessament d’activitat declarada per l’interessat.  
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CAPÍTOL III: Mesures fiscals 

 

Article 9. Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats a 

l’article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre 

Societats. 

 

Respecte a l’Impost sobre Societats, es permet, pels períodes impositius iniciats a 

partir de l’1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per aquest període, que els 

contribuents que el seu volum d’operacions no superi els 600.000 euros exerceixin 

l’opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable 

del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dintre del 

termini ampliat (20 de maig de 2020) pel Reial Decret-llei 14/2020 del pagament 

fraccionat determinat per aplicació de la citada modalitat de base imposable.  

 

Pels contribuents que no hagin pogut exercir l’opció d’acord amb l’anterior i que el 

seu import net de la xifra de negocis no superi els 6 milions d’euros es preveu que 

l’opció pugui realitzar-se en el termini del pagament fraccionat que hagi de 

presentar-se en els primers 20 dies del mes d’octubre de 2020, determinat, 

igualment, per aplicació de la citada modalitat de base imposable.  

 

 

Article 10. Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode 

d’estimació objectiva en l’exercici 2020. 

 

S’adapten de forma proporcional el període temporal afectat per la declaració de 

l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments en el 

mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 

l’ingrés a compte del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, que, a 

l’estar calculats sobre signes, índex o mòduls, prèviament determinats en 

situació de normalitat, comportaran unes quanties no ajustades a la realitat dels 

seus ingressos actuals.  
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Per tant, s’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix 

legalment per a la renúncia al mètode objectiu de l’IRPF, del règim simplificat i del 

règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, de forma que els 

contribuents podran tornar a aplicar aquest mètode a l’exercici 2021.  

 

Article 12. No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris 

en el cas de la concessió de finançament al que es refereix l’article 29 del 

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 

(línies avals ICO) 

 

Les declaracions-liquidacions i les autoliquidacions presentades per un contribuent 

en el termini previst a l’article 62.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària, sense efectuar l’ingrés corresponent als deutes tributaris resultants de 

les mateixes, impedirà l’inici del període executiu sempre i quan es compleixin els 

següents requisits: 

 

a) Que el contribuent haig sol·licitat dintre del termini esmentat 

anteriorment, el finançament de les línies avals ICO (article 29 del RDL 

8/2020, de 17 de març), pel pagament dels deutes tributaris resultants 

d’aquestes declaracions-liquidacions i autoliquidacions i per, almenys, 

l’import d’aquests deutes.  

b) Que l’obligat aporti a l’Administració Tributària fins el termini màxim de 5 

dies des de la fi del termini de presentació de la declaració-liquidació i 

autoliquidació, un certificat expedit per l’entitat financera acreditant que 

ha efectuat la sol·licitud de finançament incloent l’import i els deutes 

tributaris.  

c) Que aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, 

l’import dels deutes esmentats.  
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d) Que els deutes es satisfacin efectiva, completa i immediatament en el 

moment de la concessió del finançament. S’entendrà incomplert aquest 

requisit per la falta d’ingrés dels deutes transcorregut el termini d’un mes 

des de que s’hagués finalitzat el termini mencionat el primer paràgraf 

d’aquest apartat.  

 

Disposició transitòria primera. No inici del període executiu per a 

determinats deutes tributaris en el cas de la concessió de finançament al 

que es refereix l’article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 

de la COVID-19. (línies avals ICO) 

 

El disposat a l’article 12 serà d’aplicació a les declaracions-liquidacions i 

autoliquidacions que el seu termini de presentació conclogui entre el 20 

d’abril i el 30 de maig de 2020.  

 

En el cas de deutes tributaris que haguessin sigut objecte de presentació amb 

anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta reial decret-llei, respecte a les que 

s’haguessin iniciat el període executiu, es consideraran en període voluntari 

d’ingrés, si es donen les següents circumstàncies: 

 

a) Que l’obligat aporti a l’Administració Tributària fins el termini màxim de 5 

dies des de la fi del termini de presentació de la declaració-liquidació i 

autoliquidació, un certificat expedit per l’entitat financera acreditant que 

ha efectuat la sol·licitud de finançament incloent l’import i els deutes 

tributaris.  

b) Compliments dels requisits de les lletres c i d de de l’apartat 1 de l’article 

12 (mencionats anteriorment).  
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CAPÍTOL V: Mesures de protecció dels ciutadans 

 

Article 22. Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral 

en el període de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma 

 

L’extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l’empresa, 

produïda a partir del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació 

legal de desocupació amb independència de la causa per la qual s’hagués extingit 

la relació laboral anterior.  

 

També, es trobaran en situació desocupació i en situació assimilada a l’alta, les 

persones treballadores que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació 

laboral a partir de l’1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció 

d’un contracte laboral per part d’un altra empresa.  

 

 

Disposició final octava. Modificació del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 

econòmic i social de la COVID-19. 

 

Un. L’apartat 6 de l’article 17 queda redactat de la següent forma (sobre la 

prestació extraordinària per cessament d’activitat pels autònoms): 

 

6. La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb 

la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina (es traspassa la gestió).  

 

Els treballadors autònoms que no haguessin exercit aquesta l’opció hauran, per 

causar dret a aquesta prestació, presentar la sol·licitud davant d’una mútua 

col·laboradora amb la Seguretat Social, entenent-se des d’aquest moment 

realitzada l’opció prevista a l’esmentat article amb efectes del primer dia del mes en 

què es causi el dret de la prestació extraordinària per cessament d’activitat.  
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Juntament amb la sol·licitud de prestació hauran de formalitzar la corresponent 

adhesió amb aquesta mútua, que inclourà la cobertura de les contingències 

professionals, incapacitat temporal per contingències comunes i la prestació de 

cessament d’activitat que fins al moment tinguessin cobertes amb el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social i amb el Servicio Público de Empleo Estatal.  

 

Dos. L’apartat 1 de l’article 22 queda redactat de la següent forma (sobre la 

suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major): 

 

En relació a les activitats que han de mantenir-se d’acord amb la declaració de 

l’estat d’alarma, s’entendrà que concorre la força major descrit el paràgraf anterior 

respecte a les suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la part 

de l’activitat no afectada per les citades condicions de manteniment de l’activitat.  

 

Tres. L’apartat 6 de l’article 25 queda redactat de la següent forma (sobre els fixes 

discontinus) 

 

L’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació 

a les treballadores i els treballadors fixes-discontinus i als que realitzen 

treballs fixes i periòdics que es repeteixen en dates certes, es realitzarà en 

els següents termes: 

 

a) Si l’empresa ha optat per la decisió de suspendre el contracte i reduir la 

jornada, les persones treballadores afectades podran beneficiar-se de la 

prestació d’atur. 

 

Els fixes discontinus i aquells que realitzen treballs fixes i periòdics que es 

repeteixen en dates certes, que es trobin en període d’inactivitat productiva, i 

així a l’espera de l’arribada de la crida i la reincorporació efectiva, podran 

beneficiar-se de la prestació d’atur.  
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b) Les persones que, sense estar a la situació anterior, vegin interrompuda la 

seva prestació de serveis com a conseqüència de la COVID-19 durant 

períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància 

extraordinària, haguessin estat d’activitat, i com a conseqüència passin a ser 

beneficiaris de la prestació d’atur, podran tornar a percebre-la, amb un 

límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de 

desocupació.  

 

Per determinar que el treballador en aquest període havia d’estar en activitat 

laboral, es justificarà de forma que aquest hagués estat contractat en el mateix 

període l’any anterior. En cas de ser el primer any, es determinarà en funció 

dels períodes d’activitat d’altres persones treballadores comparables a 

l’empresa.  

 

c) Les persones treballadores que acreditin que no han pogut reincorporar-se a 

la seva activitat a la data que estava prevista i fossin beneficiàries de 

prestacions en aquell moment, no tindran suspès el dret a la prestació o 

al subsidi que vinguessin percebent.  

 

Si quan s’haguessin d’incorporar no estiguessin percebent prestacions per 

desocupació per haver-les esgotat, però acreditessin el període cotitzat 

necessari per obtenir una nova prestació contributiva, la certificació 

empresarial de la impossibilitat de reincorporació constituirà situació legal de 

desocupació pel reconeixement de dret a aquesta prestació.  

 

d) Les persones treballadores que hagin vist interrompuda la seva activitat i les 

que no hagin pogut reincorporar-se i manquin del període d’ocupació 

cotitzat necessari per obtenir la prestació de desocupació, tindran 

dret a una nova prestació contributiva, que podrà percebre’s fins a la 

data que tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball, amb un límit 

màxim de 90 dies.  
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La quantia mensual de la nova prestació serà igual a la de la última mensualitat de 

la prestació contributiva percebuda, o, en el seu cas, a la quantia mínima de la 

prestació contributiva.  

 

El mateix dret tindran els que durant la situació de crisis esgotin les seves 

prestacions per desocupació abans de la data d’incorporació al seu lloc de 

treball i manquin de cotitzacions suficients pel reconeixement d’un nou 

dret, en aquest cas, la certificació empresarial d’impossibilitat de 

reincorporació constituirà la nova situació legal de desocupació.  

 

  

Disposició final novena. Modificació del Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de 

març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per 

pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.  

 

Es modifica la Disposició addicional segona del RDL 9/2020 sobre el Règim 

sancionador i reintegrament de prestacions indegudes.  

 

 Es sancionarà a tota empresa que hagin presentat sol·licituds que continguin 

falsedats o incorreccions en les dades facilitades.  

 Es sancionarà a l’empresa que sol·liciti mesures, en relació a l’ocupació, que 

no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa 

que les origina, quan aquesta circumstància es dedueixi de falsedats o 

incorreccions de les dades i sempre que s’atorguin percepcions de 

prestacions indegudes així com l’aplicació de deduccions indegudes de les 

quotes de la Seguretat Social.  

 Si es detecten les circumstàncies mencionades anteriorment, l’empresa 

haurà de tornar les prestacions indegudament generades.  
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Disposició final desena. Modificació del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de 

març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries, en l’àmbit 

social i econòmic per fer front a la COVID-19.  

 

Article 35. Ajornament del pagament de deutes de la Seguretat Social 

 

Es podrà sol·licitar l’ajornament del pagament dels deutes a la Seguretat Social en 

què el termini reglamentari d’ingrés s’hagi d’efectuar entre els mesos d’abril i juny 

de 2020, amb les següents particularitats:  

 

1. Aplicació d’un interès del 0,5%.  

2. Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels 

primers deu dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés 

anteriorment assenyalats.  

3. L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb 

independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant 

pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per 

cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent al que aquesta s’hagi 

dictat, sense que excedeixi un total de 12 mensualitats.  

4. La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà la suspensió del procediment 

recaptatori respecte als deutes afectats pel mateix i que deutor sigui 

considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins 

que es dicti la corresponent resolució.  

 

Aquest ajornament és incompatible amb la sol·licitud de moratòria a les quotes 

de la Seguretat Social.  
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