
                                                    

 
MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS  

  

Moratòria en el pagament de les cotitzacions d'empreses i 
autònoms 

Les persones treballadores autònomes i les empreses podran sol·licitar una moratòria 
de les quotes que s´ han de pagar en el mes d'abril a un interés reduït del 0,5%, 
interès set vegades inferior el que normalment està establert. 

Per accedir a aquestes moratòries, ha de tractar-se d'empreses o persones 
treballadores autònomes afectades per la situació provocada pel COVID-19. 

Les empreses i treballadores que es beneficien d'aquest tipus de moratòria no poden 
tenir un altra moratòria en vigor anterior. 

Per evitar la facturació de la quota s'ha de sol·licitar abans del 10 d'abril. 

Per facilitar la tramitació, l'empresa o persona treballadora autònoma prodrá tramitar a 
través d'un professional o d'un tercer (graduats, gestors, advocats i demés autoritzats 
del Sistema RED) sense necessitat de cap tipus d'apoderament específic.  

Mes informació: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-
4528-987f-ab1ffde1b8e7  

 

Bonificacions de quotes a la Seguretat Social (sectors de 
turisme, comerç i hostaleria) 

Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els 
sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar una 
bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències 
comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i 
Formació Professional d'aquests treballadors. 

Mes informació: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-
4528-987f-ab1ffde1b8e7  

 

 

 



                                                    
Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots 

els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya 

El Govern ha aprovat un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes 
que la pandèmia del Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten 
l’economia catalana. En aquest sentit, l’acord de Govern, que complementa el ja 
aprovat pel Govern el dijous 12 de març, inclou un conjunt d’actuacions que afecten 
diversos àmbits com són: la contractació pública, la salut i gestió de residus sanitaris, 
la transparència, el transport públic i la gestió tributària. 

En l’àmbit tributari, el decret llei preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i 
pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que 
finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març. 

Més informació: https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/  

Aplazamientos ante Hacienda 

Los aplazamientos tributarios se concederán por un plazo de seis meses, pero las 
empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los tres y no abonar nada en 
intereses. Además, las pymes y los autónomos podrán solicitar el aplazamiento por 
conceptos que hasta ahora tenían la consideración de inaplazables. 

Así, se permitirá aplazar las retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos 
fraccionados del impuesto sobre Sociedades. La norma incluye también el 
aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en los préstamos concedidos 
por la Secretaría General de Industria y Pyme, de forma que los beneficiarios de 
concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán 
solicitar el aplazamiento del pago de principal o intereses de la anualidad en curso. 

Instrucciones 

En una entrada en su página web, la Agencia Tributaria ha publicado, con carácter 
provisional, las instrucciones para los contribuyentes que quieran acogerse a las 
medidas de flexibilización, que pasan por presentar por los procedimientos 
habituales la autoliquidación en la que figuran las cantidades a ingresar que el 
contribuyente quiere aplazar, marcando, como con cualquier aplazamiento, la opción 
de "reconocimiento de deuda". 

A continuación deben acceder al trámite 'presentar solicitud', dentro del apartado de 
aplazamientos de la sede electrónica de la AEAT, y rellenar los campos de la solicitud. 
Para acogerse a esta modalidad de aplazamiento la AEAT explica que es "muy 
importante" que se marque 'sí' la casilla "solicitud acogida al artículo 14 del Real 
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del Covid-19". 

Al marcar esta casilla, en el apartado de la propuesta de pago aparecerá el siguiente 
mensaje: "solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19." 

 



                                                    
En caso de que se marque 'no' en la casilla "solicitud acogida al artículo 14 del Real 
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del Covid-19" la solicitud se tramitará como una 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento sujeta a los términos generales de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no a lo establecido en el Real 
Decreto-ley precitado, con independencia de lo que indique en la motivación de su 
solicitud. 

Mas información: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_co
nocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_fa
cilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml  

Moratòria en el pagament d'hipoteques del negoci per a 
empreses i autònoms 

Moratòria en el pagament d’hipoteques per a persones treballadores autònomes, 
empresaris/es i professionals respecte als immobles afectats per la seva activitat 
econòmica. 

El Govern d’Espanya ha establert amb el Reial decret llei 11/2020 la moratòria en el 
pagament del deute hipotecari que s'hagi contret per adquirir un immoble amb la 
finalitat de dur a terme una activitat econòmica. Això implica que ara els comerços, 
propietaris de petites i mitjanes empreses, així com els ocupadors emergents, tindran 
un major termini per saldar les seves quotes de deute amb una folgança financera que 
els brindarà un millor marge d'acció per finançar els seus projectes, el que genera 
retorns de capital amb rendibilitat i solvència per al sector bancari en benefici dels seus 
dividends, mantenint així relativament estable a el sistema financer espanyol. 

Mes informació: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla1  

 

Suspensió del pagament de subministraments de llum, aigua i 
gas 

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat 

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les persones treballadores 
autònomes i les empreses titulars de punts de subministrament d’electricitat poden: 

•Suspendre temporalment o modificar, en qualsevol moment, els seus contractes de 
subministrament sense que se’ls puguin cobrar penalitzacions. 

•Sol·licitar a les empreses distribuïdores el canvi de potència o de peatge d’accés, 
sense tenir en compte si la consumidora havia modificat voluntàriament les condicions 
tècniques del seu contracte d’accés de terceres persones a la xarxa en un termini 
inferior a 12 mesos, encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges 
d’accés que l’afecti. 

 



                                                    
Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural 

També excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma les persones 
treballadores autònomes i les empreses poden sol·licitar a la comercialitzadora: 

•La modificació del cabal diari contractat. 

•La inclusió en un esglaó de peatge corresponent a un consum anual inferior. 

•La suspensió temporal del contracte sense que els suposi cap cost. 

Per la seva banda, les comercialitzadores poden sol·licitar a la distribuïdora o 
transportista: 

•El canvi d’esglaó de peatges de la conducció del peatge de transport i distribució 

•La reducció de cabal contractat en productes de connectivitat de sortida de durada 
estàndard o de durada indefinida. 

•L’anul·lació dels productes de connectivitat de sortida contractats i la suspensió 
temporal de contractes d’accés de durada indefinida, sense cap restricció. 

S’ha de tenir en compte que la comercialitzadora ha de repercutir íntegrament en la 
titular del punt de subministrament tot l’estalvi pels pagaments més reduïts 
consegüents i que les distribuïdores i transportistes no poden repercutir en la 
comercialitzadora ni en la consumidora cap cost per les modificacions dels contractes 
consegüents. 

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

•Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les treballadores 
autònomes i les empreses petites i mitjanes titulars dels punts de subministrament 
d’energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli por 
canalització, poden sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que es 
refereixin a dies integrats en l’estat d’alarma. Un cop conclòs l’estat d’alarma, hauran 
de regularitzar la quantitat no abonada en les factures emeses per la seva 
comercialitzador corresponents als següents sis mesos de consum, en parts iguals. 

•S'eximeix als comercialitzadors d'energia elèctrica i gas natural d'afrontar el pagament 
dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució associats als usuaris que 
suspenguin els seus pagaments. També queden exemptes de liquidar l'IVA, l'impost 
especial de l'Electricitat i l'Impost Especial d'Hidrocarburs de les factures el pagament 
hagi estat suspès. En tots dos casos, els imports hauran de ser sufragats quan el 
consumidor hagi saldat el pagament de les factures. 

•Aquestes empreses podran accedir a la línia d'avals que estableix l'article 29 de Reial 
decret llei 8/2020 i a qualsevol altra línia d'avals que s'habiliti a aquest efecte específic. 
La quantitat avalada coincidirà amb la quantitat en què hagin disminuït els ingressos 
de cada agent com a conseqüència d'aquesta mesura. 

Mes informació: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla1   
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