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Noves mesures econòmiques Reial decret-llei 15/2020 (Covid 19) 

 

Benvolguts 

El Reial Decret llei 15/2020 de mesures urgents de suport a l'economia i l'ocupació pel 
COVID-19 publicat el passat 22 d’abril inclou, entre d’altres mesures, les que resumim a 
continuació: 

· El caràcter preferent de la feina a distància i el dret d'adaptació d'horària i 
reducció jornada per cura de familiars establerts als articles 5 i 6 del Reial Decret 
Llei 8/2020, de 17 de març, es mantindran vigents durant els dos mesos 
posteriors a la finalització de l'estat d'alarma. I el títol de l'article 6 passa a ser 
"Art. 6 Plan MECUIDA". 
· AJUDES en lloguers de locals per a PIMES i autònoms. 
· Ajornament pagament quotes de subvencions de l'IDAE. 
· Ajornament pagament fraccionat a compte impost societats. 
· Suspensió execució deutes tributaris. 
· Procediment per a la disponibilitat excepcional dels plans de pensions. 
· Ajornament pagaments a la Seguretat Social. 
· Ajudes empleats aturats. 
· Resolució contractes de compravenda o prestació de serveis impossible de 
complir. 

______________________ 

-Article 15. Pròrroga de la vigència del que estableixen els articles 5 i 6 de de el Reial 
Decret Llei 8/2020, de 17 de març i modificació del seu article 6. 

D'acord amb el que preveu el segon paràgraf de la disposició final desena, del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, es prorroga el que estableixen els articles 5 i 6 
d'aquesta norma. El contingut d'aquests articles es mantindrà vigent durant els dos 
mesos posteriors a l'acompliment de la vigència prevista en el paràgraf primer de la 
disposició final desena de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, modificat per la 
disposició final 1.17 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En atenció a les 
circumstàncies, cabran pròrrogues addicionals per part de Govern del que estableix el 
present precepte. 

Així mateix, es modifica el títol de l'article 6 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
que passarà a ser el següent: «Articulo 6. Plan MECUIDA». 
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-AJUDES en lloguers de locals per a PIMES i autònoms (art. 1 a 5)  

• Si l’arrendador és un gran propietari (més de 10 propietats), pot sol·licitar a 
l'arrendador en el termini d'un mes (fins el 23 de maig), una moratòria automàtica 
durant l'estat d'alarma i mesos posteriors fins a un màxim de 4 mesos. Aquesta renda 
ajornada es pagarà transcorregut aquest termini durant dos anys sense interessos.  

• Si l’arrendador NO és un gran propietari pot usar la fiança per al pagament de lloguers 
i reposar-la posteriorment en un termini d'un any.  

• Requisits:  

- Autònom afiliat i en estat d'alta i PIME menys de 50 treballadors, total actiu 
menys de 4 milions i menys de 8 milions xifra neta de negoci.  

- Activitat suspesa per RD 463 (Certificat de l'Agència Estatal Administració 
Tributària o CCAA) o reducció d'un 75% de facturació el mes anterior (declaració 
responsable) 

 -Ajornament pagament quotes de subvencions de l'IDAE (art. 6) 

 • Quotes pendents de pagament i el venciment s'hagi produït o es produeixi en els 
mesos de març, abril, maig i juny de 2020 (tots inclosos).  

• Aquest ajornament quedarà automàticament ampliat a les successives quotes, 
excepte sol·licitud expressa en contra per part de l'interessat, fins transcorreguts dos 
mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.  

• Les quotes ajornades s'han d'abonar abans de la fi del període de vigència del 
respectiu préstec. 

-Ajornament pagament fraccionat a compte impost societats (art. 9) 

 • Possibilitat de presentar pagament fraccionat fins al 15 de maig segons Reial decret 
llei 14/2020  

-Suspensió execució deutes tributaris (art.12)  

• No s'iniciarà el període executiu de reclamació de deutes si el contribuent ha sol·licitat 
el finançament especial avalat per l'Estat del Reial decret llei 8/2020  

• Requisit: presentar en un termini màxim de cinc dies des de la fi del termini de 
presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, un certificat expedit per l'entitat 
financera acreditatiu d'haver-se efectuat la sol·licitud de finançament incloent l'import i 
els deutes tributaris referits.  
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-Atur per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la 
vigència de l'estat d'alarma (art. 22)  

• L'extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l'empresa, 
produïda a partir del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal 
d'atur.  

-Disponibilitat excepcional dels plans de pensions (art.23)  

• Partícips dels plans de pensions de sistema individual i associat, i els partícips 
dels plans de pensions de sistema d'ocupació d'aportació definida o mixtes.  

• Documentació a aportar  

- Afectat per ERTO: certificat de l'empresa en què s'acrediti que el partícip 
s'ha vist afectat pel ERTO, indicant els efectes de la mateixa en la relació 
laboral per al partícip.  

- Empresari titular d'activitat suspesa:  

• Declaració responsable, que compleix amb els requisits establerts a 
l'apartat 1, lletra b) de la disposició addicional vintena de el Reial 
decret llei 11/2020, (ser empresari titular d'establiments la 
obertura al públic dels quals s'hagi vist suspesa com a 
conseqüència del que estableix l'article 10 de Reial Decret 
463/2020).  

• Declaració responsable en la qual es quantifiqui l'import mensual 
de reducció d'ingressos.  

- Autònom que ha cessat la seva activitat:  

• Certificat de l'Agència Estatal Adm. Tributària o CCAA, amb la 
declaració de cessament d'activitat presentada per l'interessat.  

• Declaració responsable en la qual es quantifiqui l'import mensual 
de reducció d'ingressos.  

- Qui no pugui aportar la documentació:  

• Declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels 
motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, 
que li impedeixen aquesta aportació. (Disposarà d'un mes passat 
l'estat d'alarma per aportar-les)  
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• Import màxim a rescatar 

- Afectat per ERTO: El menor dels següents imports:  

• Salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de 
l'ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat 
d'alarma més un mes addicional, justificats amb l'última nòmina.  

• El resultat de prorratejar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples 
(IPREM) anual per 12 pagues vigent per a l’exercici 2020 multiplicat per 
tres en la proporció que correspongui al període de durada de l'ERTO. 
(6.454,03 x 3 dividit entre 365 x dies de durada ERTO). En tot cas el 
període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més 
un mes addicional.  

- Empresari titular d'activitat suspesa:  

El menor dels següents imports:  

• Ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre a causa de la 
suspensió d'obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a 
la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, justificats 
mitjançant la presentació de la declaració anual de l'IRPF corresponent a 
l'exercici anterior i, si és el cas, el pagament fraccionat de l'IRPF i les 
autoliquidacions dels IVA corresponents a l'últim trimestre.  

• El resultat de prorratejar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples 
(IPREM) anual per 12 pagues vigent per a l-ci 2020 multiplicat per tres en 
la proporció que correspongui a el període de suspensió de l'obertura al 
públic de l'establiment. (6.454,03 x 3 dividit entre 365 x dies de suspensió 
d'obertura al públic) En tot cas, el període de temps màxim a computar és 
la vigència de l'estat d'alarma més un mes.  

- Autònom que ha cessat la seva activitat: El menor dels següents imports:  

• Ingressos nets que s'hagin deixat de percebre com a conseqüència de la 
situació de cessament d'activitat durant un període de còmput màxim 
igual a la vigència de l'estat de alarma més un mes addicional, estimats 
mitjançant la declaració anual de l'IRPF corresponent a l'exercici anterior i, 
si és el cas, el pagament fracccionat de l'IRPF i les autoliquidacions de l'IVA 
corresponent a l'últim trimestre.  

• El resultat de prorratejar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples 
(IPREM) anual per 12 pagues vigent per a l’exercici 2020 multiplicat per 
tres en la proporció que correspongui al període de cessament de 
l'activitat (6.454,03 x 3 dividit entre 365 x dies de cessament d'activitat). 
En tot cas, el temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma 
més un mes addicional.  
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• El reemborsament s'ha de fer dins el termini màxim de set dies hàbils des que el 
partícip presenti la documentació acreditativa completa.  

Mesures de suport a aturats (disp. Final vuitena, tres)  

L'aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació a les 
treballadores i els treballadors fixos-discontinus i als que realitzen treballs fixos i 
periòdics. Dret a noves prestacions contributives fins incorporació a lloc de treball amb 
límit de 90 dies.  

Modificació RD Llei 11/2020 (disp. Final desena)  

• Ajornament pagaments Seguretat Social - empreses i els treballadors per 
compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social, podran 
sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat 
Social el termini reglamentari d'ingrés del qual tingui lloc entre els mesos 
d'abril i juny de 2020,  

- Les sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar abans del transcurs dels 
deu primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d'ingrés-  

- Interès d'ajornament: 0, 5%  

- Termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a 
partir del mes següent a què aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en 
total de 12 mensualitats.  

- L'ajornament és incompatible amb la sol·licitud de moratòria. 

• Contractes de compravenda o prestació de serveis: contractes de 
compravenda o prestació de serveis de consumidors i usuaris impossible de 
complir,  
 

- El consumidor i usuari tindrà dret a resoldre el contracte durat un termini 
de 14 dies des de la impossible execució del contracte.  
- La pretensió de resolució només podrà ser estimada quan no es pugui 
obtenir de la proposta o propostes de revisió ofertes per cadascuna de les 
parts, sobre la base de la bona fe. 
- S'entén que no hi ha possibilitat d’obtenir proposta de revisió que 
restauri la reciprocitat d'interessos del contracte quan hagi transcorregut 
un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual. 

Cordialment, 

Administració 


