Noves mesures urgents i complementàries en
l’àmbit econòmic per afrontar el COVID-19
Mesures d’àmbit econòmic recollides en el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març,
pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
a fer front al COVID-19.

Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms


Moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició d’immobles efectes a l’activitat
econòmica en el cas d’empresaris amb una pèrdua substancial d’ingressos (del 40% com
a mínim). No s’aplicaran interessos a la moratòria.



Es suspenen les obligacions que es derivin dels contractes de préstec sense garantia
hipotecària el cas d’empresaris amb una pèrdua substancial d’ingressos (del 40% com a
mínim). La suspensió serà de tres mesos, que es poden ampliar per acord del Consell de
Ministres.



Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o bé hagin patit una davallada
de la facturació del 75% mínim, tindran dret al bo social.



Mitjançant una ordre ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions es
definiran els requisits perquè les empreses i treballadors per compte pròpia puguin gaudir
d’una moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.



Es pot demanar un ajornament dels deutes contrets amb la Seguretat Social a ingressar
entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5%.



Es modifiquen les condicions dels préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria
i de la Petita i Mitjana Empresa (SGIPYME)
o
o



S’amplia el termini per presentar garanties fins al 3 de novembre de 2020.
Es poden sol·licitar refinançar els deutes, sempre que la crisi actual hagi provocat
períodes d’inactivitat del beneficiari, reducció de les vendes o interrupcions en el
subministrament en la cadena de valor.

Es suspèn el pagament d’ interessos i amortitzacions del Programa Emprendetur.

Mesures de suport a l’activitat econòmica
1. Flexibilització de subministraments
Electricitat per a autònoms i empreses.


Els punts de subministrament d’electricitat que siguin titularitat d’autònoms podran
suspendre temporalment o modificar els seus contractes per tal contractar una oferta
alternativa per tal d’adaptar-ho al nou consum, sense cap penalització.



En el termini de tres meses des de la finalització de l’estat d’alarma, qui hagi sol·licitat
la suspensió del contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació,
que s’atendran en el termini de 5 dies.

Subministrament de gas natural.


Els punts de subministrament de gas natural titularitat d’autònoms podran sol·licitar
la modificació del caudal diari contractat, la inclusió en un escaló de peatge
corresponent a un consumo anual inferior o la suspensió temporal del contracte.



Els estalvis derivats dels menors pagaments de peatges conseqüència de l’aplicació
d’aquestes mesures hauran de ser repercutides al titular del punt de
subministrament.



Les modificacions dels contractes es realitzaran sense cap cost sobre el
comercialitzador o el consumidor.



Finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el titular del punt de
subministrament que hagi sol·licitat la modificació de la capacitat contractada o de
l’escala del peatge podrà sol·licitar l‘increment de caudal o canvio d’escala de peatges
del Grup 3 sense cap limitació temporal o cost.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del Petroli.


Els autònoms que siguin titulars de punts de subministrament d’energia elèctrica, gas
natural, gasos manufacturats i liquats del petroli podran sol·licitar, la suspensió del
pagament de les factures dels períodes de facturació de l’estat d’alarma.



Finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats que es deguin es regularitzaran a parts iguals
a les factures emeses per les comercialitzadores d’electricitat i gas natural i les
distribuïdores de gasos pels següents 6 mesos.



Qui s’aculli a aquesta suspensió no podrà canviar de comercialitzadora mentre no
s’hagi completat la regularització.

2. Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres.


Es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les
declaracions duaneres presentades des de l’1 d’abril fins al 30 de maig de 2020 sempre
que:
o

Es compleixin els requisits de l’article 82.2.a) de la Llei 58/2003 i

o

L’import del deute sigui superior a 100 euros.



Serà necessari que el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat
amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.



Condicions de l’ajornament:
a) El termini serà de sis mesos des de la finalització del termini d’ingrés.
b) No es meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

3. Suspensió de terminis tributaris de Comunitats Autònomes i Entitats Locals.


S’aplicarà la suspensió de terminis tributaris previstos a l’article 33 del Reial
Decret-llei 8/2020 realitzats o tramitats per Administracions tributàries de
Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Altres mesures
1. Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total.


Amb efectes des de l’inici de la situació de confinament, i amb la baixa mèdica, es
tramitarà aquesta protecció a treballadors obligats a desplaçar-se de municipi
per prestar serveis essencials, sempre que s’hagi decretat el confinament de la
població del seu domicili o bé no pugui treballar de forma telemàtica per causes
no imputables a l’empresa.

2. Compatibilitat del subsidi per cura de menor i prestació per desocupació o
cessament d’activitat.


Durant l’estat d’alarma el subsidi que percebin treballadors per la cura de menors
malalts greus, no quedarà afectada pels ERTOs.

3. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat.


Les sessions d’òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils
i mercantils, del consell rector de societats cooperatives i del patronat de
fundacions podran celebrar-se per videoconferència o por conferència telefònica
múltiple, si tots els membres de l’òrgan en disposen.



Els corresponents acords podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense
sessió



L’obligació de formular els comptes anuals queda suspesa fins a la finalització de
l’estat d’alarma

Més informació AQUÍ

