Resum del 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 a pal·liar els efectes de la COVID19.
1. Mesures de l’àmbit agrari


Es prorroga pel termini addicional de 3 mesos, fins al 30 de setembre, el Reial Decretllei 13/2020, de 7 d’abril, en el que s’adoptaven mesures per afavorir la contractació
temporal de treballadors del sector agrari.

2. Mesures de l’àmbit científic


S’amplia, durant un període de dotze mesos, les mesures de l’apartat 3 de la
disposició addicional setena del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents, ampliant-les a tota activitat d’especial interès per a la salut, simplificant
tràmits.

3. Mesures econòmiques i tributàries.


S’augmenta a quatre mesos el període d’ajornament d’impostos per a pimes i
autònoms sense interessos.



Adaptacions per a la presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats:
o

o

Es permet que les societats que no hagin pogut aprovar els seus comptes
anuals abans dels termini de la declaració de l’Impost, puguin presentar-la
amb els comptes disponibles en aquell moment.
S’habilita un règim especial per a presentar una altra declaració, sense
recàrrecs, quan els comptes anuals s’hagin pogut aprovar.



Es permet retardar excepcionalment fins al setembre, la publicació de la llista de
deutors de l’Agència Tributària.



Se suspenen per aquest any 2020 l’obligació que tenen les fundacions bancàries de
dotar el fons de reserva i se suspèn el còmput del termini de constitució del mateix.,
quedant les dotacions pendents ajornades al període 2021-2024.



S’incorpora un règim especial per als acords de moratòria entre les entitats
prestadores i els seus clients. En aquest sentit, s’amplia el col·lectiu de persones
beneficiàries d’un ajornament dels deutes (més enllà dels econòmicament
vulnerables), i es permet a aquests últims prolongar l’ajornament una vegada
finalitzat el període de la moratòria legal.
Es preveuen tres tipus de moratòries:
- Moratòria legal: ja sigui moratòria hipotecaria o no hipotecaria.
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-

Moratòria pactada entre les parts. Associades a la necessitat
d’agilitzar tràmits i regulades al Reial Decret.
Moratòries pactades i no regulades pel Reial Decret.

4. Mesures en l’àmbit de les telecomunicacions


S’eliminen les limitacions als usuaris per a canviar d’operador conservant el seu
número telefònic (la portabilitat), limitant els desplaçaments físics.



Amb aquest Reial Decret, només resta l’obligació extraordinària per als operadors de
no interrompre les comunicacions electròniques, atès que són serveis essencials fins
que duri l’estat d’alarma.



S’inclou un procediment que facilita als abonats satisfer les factures pendents de
forma flexible.
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