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Reial Decret-Llei 15/2020 de 21 d’abril de mesures 

urgents complementàries de suport a l’economia i 

l’ocupació 

 
Mesures per reduir despeses a Pimes i autònoms 
 

- Es preveu la possibilitat d’aplicar una moratòria de l’arrendament de locals de negoci 

en el termini de 2 mesos en el cas que no hi hagi un acord entre les parts i que 
l’arrendador sigui una empresa o gran tenidor. La moratòria ha de durar el període de 
l’estat d’alarma i el posterior necessari amb un màxim de 4 mesos. 

 
- En els casos que l’arrendador no sigui un gran tenidor, l’arrendatari podrà sol·licitar 

un ajornament extraordinari i temporal en el cas que no hi hagi hagut un acord en 
aquest sentit o una rebaixa, en el termini d’1 mes. 
 

-  Els autònoms i pimes es poden acollir a aquestes mesures sempre que: 

 
o Es mantinguin d’alta a la TGSS o siguin societats que formulin comptes anuals 

abreujats. 
o Que la seva activitat hagi quedat suspesa per les mesures adoptades per 

l’estat d’alarma o s’hagi reduït en més d’un 75% la seva facturació trimestral 

respecte la de l’any anterior. 

 

Mesures per a reforçar el finançament empresarial 
 

1. S’habilita a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), organisme 

públic adscrit a la Secretaria d'Estat d'Energia, a concedir ajornaments de les quotes 
dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes 

reemborsables, estenent així als crèdits de l’IDAE la possibilitat d'ajornament de 
quotes ja aprovada en reials decret-lleis anteriors per als crèdits de la Secretaria 

General d'Indústria, al programa REINDUs, entre altres 
 

Respecte a les subvencions de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P. sota la modalitat de préstec. 
 

o Es pot acordar l’ajornament del pagament de les quotes dels préstecs pels 

casos que la crisi sanitària hagi ocasionat període d’inactivitat o reducció 
d’ingressos.  

o El tràmit es fa mitjançant declaració responsable i haurà de ser aprovat per 

IDAE.  
 

2. S’estableixen les condicions bàsiques per l’acceptació de reassegurança pel Consorci 
de Compensació d’Assegurances dels riscos de l’assegurança de crèdit per un període 
mínim de dos anys. 

 

3. Suport financer a parcs científics i tecnològics.  
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- Les quotes que vencin el 2020 derivades de préstecs o bestretes a parc científics 
queden ajornades a la mateixa data de l’any 2021.  

- Es podrà sol·licitar al “Ministerio de Ciencia e Innovación” el refinançament de les 

quotes amb venciment anteriors a 2020 atorgant un nou préstec amb una sèrie de 

condicions determinades pel Reial Decret. 
 

4. Es reforça el re-aval concedit per la “Compañía Española de Reafianzamiento, 
Sociedad Anónima” (CERSA), per augmentar la capacitat d’aval de les Societats de 

Garantia Recíproca. Aquests es podran beneficiar dels avals els pagarés incorporats al 

Mercat de Renda Fixa de” l’Asociación de Intermediarios de Activos Financieros” 
(AIAF) i al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) 
 

5. Es garanteix que la línia d’aval per import de fins a 100.000 milions d’euros podrà 

lliurar-se fins al 31 de desembre de 2020. 

 
6. Les despeses notarials de pòlisses on s’hi incloguin suspensions temporals 

d’obligacions contractuals de préstecs es bonificaran en un 50%, amb un mínim de 25 
euros i un màxim de 50 euros. Les despeses de registre es minutaran per un import fix 

6 euros. 
 

Mesures fiscals 
 

- IVA: Aplicació del tipus del 0% d’IVA fins al 31 de juliol de 2020 per a productes que es 
detallen a l’Annex del Reial Decret (productes sanitaris) i que els seus destinataris 
siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de 

caràcter social. La factura es documentarà com exempta d’IVA. 

 
Es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als productes culturals i d’informació per 

a facilitar l’accés als llibres, diaris i revistes digitals. 

 
- Impost sobre Societats: es permet, pels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de 

gener de 2020, que els contribuents amb un volum d’operacions inferior a 600.000 

euros puguin fraccionar els seus pagaments. 
 

Qui no hagi sol·licitat el fraccionament i la seva xifra de negocis no superi els 6.000.000 

euros ho podran fer en el termini de pagament fraccionat que hagi de presentar-se els 
20 primers dies del mes d’octubre de 2020. 

 

- Pagament de deutes tributaris: possibilitat de supeditar el pagament dels deutes 

tributaris a l’obtenció del finançament previst al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de 
març per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i que té l’aval de l’Estat. 

 

Mesures per a facilitar l’ajust econòmic i protegir l’ocupació 
 
1. Mesures portuàries 

 
- Les Autoritats Portuàries podran reduir els tràfics mínims exigits pel 2020 en els casos 

en què no sigui possible arribar-hi a conseqüència de la crisi del COVID-19. Aquesta 

modificació es realitzarà a instància del concessionari de forma proporcionada i no 
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s’aplicaran penalitzacions per incompliments d’activitat o tràfics mínims atribuïbles 

a la crisis del COVID-19 durant el 2020. 
 

- Durant l’exercici 2020, s’estableix una exempció a la taxa del buc amarrat o fondejat 

en aigües portuàries a causa de la crisi del COVID-19 

 
- Durant l’estat d’alarma, als bucs de serveis marítims que deixin d’operar se’ls aplicarà 

a la taxa del buc (T-1) el coeficient per estança prolongada i pels destinats a la 
prestació de serveis portuaris el coeficient aplicable es reduirà a l’1,16.  

 

- Les escales que es registrin durant l’estat d’alarma, s’aplicarà 1,08 € per la quantia 
bàsica 
 

- Les Autoritats Portuàries podran concedir ajornaments dels deutes tributaris 

corresponents a les liquidacions des del 13 de març fins al 30 de juny de 2020 per un 

termini màxim de 6 mesos, sense interessos ni garanties. 
 

Mesures laborals 
 

- Es prorroguen 2 mesos les mesures d’adaptació de forma preferencial de teletreball i 
adaptació i reducció de la jornada laboral que es preveien al Reial Decret 8/2020.  

 
- Tindran la consideració de desocupació amb independència de la causa  

o Extinció laboral en període de prova que s’hagi produït a partir del 9 de març 
de 2020. 

o les persones treballadores que haguessin causat baixa voluntària a partir del 

dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un 

contracte laboral d’una altra empresa que hagués desistit atesa la crisi 
derivada del COVID-19.  

 

- El període de vigència de l’estat d’alarma no computarà a efectes dels terminis de les 
actuacions de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb les 
excepcions de situacions vinculades a fet justificatius de l’estat d’alarma. 

 
- També queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per a exigir 

responsabilitats de l’ordre social i de Seguretat Social.  

 
- Els autònoms que no haguessin optat per cap mútua col·laboradora amb la Seguretat 

Social, en virtut d’aquest Reial Decret poden optar-ne per una quan sol·licitin el 

cessament d’activitat o la incapacitat temporal. 

 


