
                                                                                                                       

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

 

Circular 20/78 – 27 de maig de 2020 

 

Coronavirus: Reial Decret-llei 19/2020  

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que al BOE d’avui número 150 s’ha publicat el Reial Decret-llei 

19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria 

agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar 

els efectes de la COVID-19. S’adjunta la disposició.  

 

Algunes de les mesures d’interès que s’estableixen en aquest RDL són les següents: 

 

 Article 3. Fraccionament i ajornament de deutes en els serveis de 

comunicacions electròniques  

 

Els operadors de telecomunicacions podran concedir als seus clients un 

fraccionament i/o ajornament del deute corresponent a les factures presentades a 

cobrament des de la data de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març i 

fins el 30 de juny de 2020.  

 

 Article 7. Disposicions generals sobre les moratòries convencionals 

subscrites a l’empara d’un Acord marc sectorial 

 

Les moratòries convencionals entre el deutor i l’entitat financera podran tenir 

objecte tota classe de préstecs, crèdits i arrendaments financers.  

 

Aquesta moratòria es podrà fer mitjançant: 

a) Redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment. 

b) L’ampliació del termini de venciment a un nombre de mesos equivalent a la 

durada de la moratòria. 
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Aquestes moratòries no podran en cap cas: 

a) Modificar el tipus d’interès pactat 

b) Cobrar despeses o comissions excepte que es tracti d’un préstec sense 

interessos, i l’efecte de despesa o comissió no suposi un augment de la Taxa 

Anual Equivalent (TAE) acordat al contracte inicial, o bé es tracti de la prima 

de la pròrroga del contracte d’assegurança assenyalat a l’apartat anterior.  

c) Comercialitzar-se juntament amb qualsevol altre producte vinculat o 

combinat.  

d) Establir altres garanties addicionals, personals o reals, que no constessin al 

contracte original.  

 

 Article 12. Presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats pels 

contribuents que s’ajustin per a la formulació i aprovació de les comptes 

anuals de l’exercici al disposat als articles 40 i 41 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 

 

Respecte a l'impost de societats, el procediment de declaració s'adapta 

perquè les que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals abans de final 

del termini de presentació puguin fer-ho amb els comptes anuals que tinguin 

disponibles  

 

 Disposició final setena. Modificació del Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de 

març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte 

econòmic de la COVID-19 

 

L’obligació de presentar els comptes anuals, ordinaris o abreviats individuals o 

consolidats, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici 

social, queda suspesa fins a l’1 de juny de 2020, allargant-se de nou 3 mesos més 

a comptar des de la data.  
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S’amplia la carència de pagament d’interessos a 4 mesos en comptes de 3 com fins 

ara.  

 

 Disposició final vuitena. 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 

 

El temps de la percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat 

s’entendrà com a cotitzat, no existirà obligació de cotitzar i no reduirà els períodes 

de prestació per cessament d’activitat als que el beneficiari pot tenir dret al futur.  

 

Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran a càrrec dels 

pressupostos de la Seguretat Social, en el cas de l’aportació de contingències 

comunes, de les mútues col·laboradores o, en el seu cas, entitat gestora 

corresponent en el cas de l’aportació per contingències professionals i cessament 

d’activitat, i amb càrrec als pressupostos de les entitats corresponents en el cas de 

la resta d’aportacions.  

 

 Disposició final dissetena. Entrada en vigor 

 

Aquesta disposició entra en vigor demà 28 de maig de 2020.  

 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació, 
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