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Circular 20/206 – 18 de novembre de 2020 

 
Coronavirus: Reial Decret-llei 34/2020 de mesures de suport a la 

solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us informem que avui s’ha publicat al BOE número 303 el Reial 

Decret-llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures de suport a la solvència 

empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. S’adjunta la disposició.  

 

D’aquest Reial Decret se’n destaca el següent: 

 

Article 1: 

 

 El termini de venciment dels avals a l’empara del Reial Decret-llei 8/2020, de 

17 de març (ICO), s’estendrà per un període màxim de 3 anys.  

 L’ampliació del venciment de l’aval coincidirà amb l’ampliació del venciment 

del préstec avalat.  

 Augment del termini de carència d’amortització del principal de l’operació 

avalada en un màxim d’1 any addicional, si el termini total de la carència, 

tenint en compte la carència inicial, no supera els 24 mesos. El capital 

corresponent a les quotes podrà, prèvia acord de les parts (deutor i entitat 

financera), acumular-se a la última quota del préstec, prorratejar-se a les 

quotes restants o amortitzar-se mitjançant una combinació d’ambdós 

sistemes. A falta d’acord, es prorratejarà a les quotes restants.  

 Els requisits perquè el deutor pugui sol·licitar aquestes mesures són: 

o El deutor ha de fer una sol·licitud a l’entitat financera.  

 

 

http://www.gihostaleria.org/


                                                                                                                       

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

o Que l’operació de finançament avalada no estigui en mora (impagada 

més de 90 dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants 

atorgats per l’entitat al mateix client.  

o Que el deutor no figuri al CIRBE (morositat). 

o Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat que concedeix 

l’aval cap impagament de l’operació avalada.  

o Que el deutor no estigui subjecte a un procés concursal. 

o Que el finançament s’hagi sol·licitat abans de la publicació d’aquest 

Reial Decret-llei.  

o La sol·licitud no es pot fer més tard del 15 de maig de 2021.  

o Que el deutor compleixi amb els límits establerts a la normativa 

d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea.           

 

Article 7: 

 

 Des de l’entrada en vigor d’aquest RDL fins el 31 de desembre de 2021, 

l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les 

mascaretes quirúrgiques d’un sol ús, serà del 4%.  

 

Disposició final novena: 

 

 Els avals a l’empara del Reial Decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, que 

atorga el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital a les 

entitats financeres perquè aquestes financin a autònoms i empreses, per 

un valor màxim de 40.000 milions d’euros, podrà concedir-los fins el 30 

de juny de 2021 (actualment era fins el 31 de desembre de 2020).  

 

Aquesta Reial Decret-llei entra en vigor demà 19 de novembre. 

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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