
 
 

 
MESURES FISCALS, LABORALS I AJUTS FINANCERS DEL REIAL DECRET 7/2020 

PEL QUE S'ADOPTEN MESURES URGENTS PER A RESPONDRE A L'IMPACTE 
ECONÒMIC DEL COVID-19 

 
Aquest Reial Decret-llei te per objecte l'adopció de mesures en l'àmbit sanitari i per a respondre a l'impacte 
econòmic negatiu, per la situació generada per l'evolució del COVID-19, i adopta mesures per prevenir un més 
gran impacte econòmic en el sector turístic, sobre las Pimes i Autònoms, garantir la liquiditat de las empreses del 
sector turístic i recolzar el finançament de les petites i mitjanes empreses i autònoms, al marge d'altres mesures 
per a la gestió eficient de les Administracions Públiques. 
 

• Així mateix, en aquest Flash tt es realitza alguna consideració en l'àmbit laboral, a més informació per la 
situació creada, encara que s'ha de recalcar que no ha hagut modificació al respecto i, en qualsevol cas, 
suposa una orientació i s'estarà a la pròpia normativa laboral i criteris de la Tresoreria de la Seguretat 
Social. Es tracta dels comentaris referits al teletreball i a les reduccions temporals del treball, extincions o 
suspensions de contractes. 

 
MESURES FISCALS: 
 
AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
 
Es concediran ajornaments de deutes tributaris corresponents a aquelles declaracions-liquidacions i 
autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des de el 13 de març de 2020, fins el dia 30 de 
maig de 2020, ambdós inclosos. 
 
AJORNAMENT ALS SEGÜENTS DEUTES TRIBUTARIS, AMB CARÀCTER TEMPORAL I EXCEPCIONAL: (art. 
65.2 b), f) i g) LGT). 
 

a) Obligacions que hagin de complir els retenidors o l'obligat a realitzar l'ingrés a compte: model 111, model 
115, model 1123. 

b) Derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits excepte que es justifiquin degudament que 
les quotes repercutides no han estat efectivament pagades: model 303 IVA. 

c) Les corresponents a obligacions tributàries respecte dels pagaments fraccionats de l'Impost sobre 
Societats (model 202). 

 
REQUISITS I CONDICIONS: 
 

- Que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 € en l'any 2019. 
- El termini serà de sis mesos. 
- No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 

 
 
 
 
 



 
 

MESURES LABORALS: 
 
CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS 
 
S'estableix que les empreses dedicades a activitats encontrades en els sectors del turisme, així com els del comerç 
i hostalera que generen activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o 
mantinguin en alta als treballadors, durant aquests mesos, amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran 
aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per 
contingències comuns, així com pels conceptes de recaptació conjunta d'Atur, FOGASA i Formació Professional 
respecte d'aquests treballadors. 
 
MESURA D'APLICACIÓ: des de l'1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.  
 
ÀMBIT TERRITORIAL: Aquesta bonificació serà d'aplicació en tot el territori nacional, excepte en Illes Balears i 
Canàries (en aquestes comunitats s'està aplicant actualment una bonificació especial per a pal·liar els efectes de la 
fallida de Thomas Cook – Reial Decret-llei 12/2019, de 11 d'octubre). 
 
PARALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT PER DECISIÓ DE L'EMPRESA O PERSONES TREBALLADORES 
 
En l'àmbit de Prevenció de Riscos Laborals, d'acord a la “Guía per a l'actuació en l'àmbit laboral en relació al nou 
corona virus”, es detalla que: 
 

- Las empreses poeten adoptar mesures organitzatives o preventives que, de manera temporal, eviten 
situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar l'activitat. 

- Les empreses hauran de procedir a paralitzar l'activitat laboral en cas de que existeixi un risc de contagi 
per corona virus en el centre de treball, activant mesures que permetin el desenvolupament de l'activitat 
laboral de forma alternativa o bé l'adopció de mesures de suspensió temporal de l'activitat. 

- En cas de que la prestació de serveis en el centre de treball comporti un risc greu i imminent de contagi, i 
en aplicació dels previstos en l'art. 21 LPRL apto.2, les persones treballadores puguin interrompre la seva 
activitat i abandonar el centre de treball, sense que puguin patir cap perjudici, llevat que haguessin obrat 
de mala fe o comès negligència greu. 

 
TELETREBALL 
 
S'està estenent la possibilitat d'implantar-se l'opció del treball a distància – teletreball o teleworking -, com 
alternativa a la de paralització d'activitat. 
 

- El “teletreball” requereix de diversos supòsits: 
o Ha de ser una mesura de caràcter temporal i extraordinària, llevat d'aquelles activitats que la seva 

organització ja hagués implantat aspectes organitzatius en aquest sentit. 
o Ha de complir amb l'adequació a la legislació laboral i al conveni col·lectiu. 
o La mesura no ha de suposar el mantenir els drets professionals en quant a remuneració i 

condicions d'horari establerts. 
o No pot suposar un cost per al personal empleet, respecte de l'abast i la disponibilitat dels mitjans 

tecnològics. 
 
 
 



 
 

BAIXES PER MALALTIA DEL VIRUS COVID-19 
 
Els treballadors que s'hagin contagiat o bé estiguin aïllat o en quarantena per corona virus estaran coberts per 
baixa per malaltia professional, situació assimilada a accident de treball – ha hagut canvi de criteri que es ca 
assenyalar per part de tresoreria que els afectats estaven de baixa per malaltia comú -. Per això es millora la 
prestació tant per a les persones aïllades com infectades, que podran percebre des de el dia següent al de la baixa 
laboral el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l'Administració. 
 
Es tracta d'una durada excepcional d'aquesta prestació que vindrà determinada pel comunicat de baixa per 
aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19 i la corresponent alta. 
 
REDUCCIONS TEMPORALS DE JORNADA, EXTINCIONS O SUSPENSIONS DE CONTRACTES. 
 
Davant una situació excepcional com l'actual, aquelles empreses que es vegin davant la necessitat de suspendre la 
seva activitat de forma parcial o total, podrà realitzar-lo segons els criteris establerts en l'art. 47 de l'Estatut dels 
Treballadors i el Reial Decret 1483/2012, en els que s'aproven, entre altres, la suspensió de contractes i reducció 
de jornada. 
 
S'ha de recalcar que les extincions o suspensions de contractes de treball o les reduccions temporals de la jornada 
de treball que tinguin una causa directa en l'emergència, com la suscitada en l'àmbit sanitari pel Covid-19, 
tindrien la consideració de situació de força major, tenint en compte les conseqüències que es derivin dels art. 47 
i 51 de l'Estatut dels Treballadors. 

 
MESURES FINANCERES: 
 
MESURES DE RECOLZAMENT AL SECTOR DEL TURISME 
 
S'amplia la línea de finançament Thomas Cook per a atendre al conjunt d'empreses establertes a Espanya incloses 
en determinats sectors econòmics i s'amplia a totes les empreses i treballadors autònoms amb domicili social a 
Espanya que estiguin inclosos en els sectors econòmics definits en la Disposició Addicional primera d'aquest Reial 
Decret-LLei. 
 
Com a recordatori es va regular aquest Fons financer de l'Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT), el qual tindrà per 
objecte recolzar financerament aquells projectes que desenvolupen les empreses turístiques orientades a la millora de la 
competitivitat del sector, en especial aquells que continguin actuacions de digitalizació dels destins turístics, i d'innovació i 
modernització dels serveis, que segons el Decret-Llei 12/2019 es va aprovar per a adaptar-se de forma immediata davant la 
pèrdua de demanda ocasionada per la fallida del grup empresarial Thomas Cook. 
 
La partida pressupostaria del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de garantía del 50% dels crèdits disposats de 
la línea ICO, s'amplia dels 100 milions d'euros inicials fins els 200 milions d'euros per donar cobertura a la línea de 
finançament ampliada de fins 400 milions d'euros, ajustant-se als imports pressupostaris corresponents a cada 
any a aquests nous límits. 
…/… 
 
 
 
 



 
 

Disposició addicional primera. Àmbit d'aplicació de la línea de finançament ampliada Thomas Cook per a 
atendre al conjunt d'empreses establertes a Espanya incloses en determinats sectors econòmics: 
 
Podran ser destinataris de la línea de finançament prevista en l'article 4 del Reial Decret-llei 12/2019, d'11 
d'octubre, pel que s'adopten mesures urgents per a pal·liar els efectes de l'obertura de procediments 
d'insolvència del grup empresarial Thomas Cook, ampliada conforme al que estableix en l'article 13, les 
empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línea «ICO Empreses i 
Emprenedors», que l'activitat s'enquadri en un dels següents CNAE del sector turístic. 
 
CNAE del sector turístic: Codi i Título 
 
493 Altre transport terrestre de passatgers.  
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.  
4932 Transport per taxi 
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.  
511 Transport aeri de passatgers.  
5110 Transport aeri de passatgers.  
5221 Activitats annexes al transport terrestre.  
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.  
5223 Activitats annexes al transport aeri.  
551 Hotels i allotjaments similars.  
5510 Hotels i allotjaments similars.  
552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estància.  
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estància.  
559 Altres allotjaments.  
5590 Altres allotjaments.  
56 Serveis de menjars i begudes.  
561 Restaurantets i llocs de menjars.  
5610 Restaurants i llocs de menjars.  
5621 Provisió de menjars preparat per a esdeveniments.  
5629 Altres serveis de menjars.  
7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.  
7721 Lloguer d'articles d'oci i esports.  
7911 Activitats de les agències de viatges.  
7912 Activitats dels operadors turístics.  
799 Altres serveis de reserves i activitats relacionats amb els mateixos.  
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionats amb els mateixos.  
855 Altra educació.  
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.  
9004 Gestió de sales d'espectacles. 
9102 Activitats de museus.  
9103 Gestió de llocs i edificis històrics. 
9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics. 
9329 Activitats recreatives i entreteniment.  
 
 
 
 
 



 
 

 
SOL·LICITUD D'AJORNAMENT EXTRAORDINARI DEL CALENDARI DE REEMBORSAMENT EN PRÉSTECS 
CONCEDITS PER LA SECRETARIA GENERAL D'INDÚSTRIA I DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA. 
 
En el marco de las bases para la concessió de recolzament financer a la inversió industrial en el marc de la política 
pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial, respecte dels préstecs ja concedits, es podrà 
sol·licitar l'ajornament del pagament de principal i/o interessos de l'anualitat en curs, sempre que el seu termini 
de venciment sigui inferior a 6 mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-llei, quan la crisis 
sanitària provocada pel COVID-19 hagi originat en aquests beneficiaris períodes d'inactivitat, reducció en el volum 
o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre al pagament de 
la mateixa. Hauran d'aportar-se memòria justificativa que motivi la dificultat d'atendre el pagament del proper 
venciment, una imatge dels comptes i una explicació qualitativa i quantitativa de com s'ha produït l'afectació, la 
seva valoració econòmica i financera, entre altres consideracions. 
 
 
MESURES FISCALS I FINANCERS ADOPTADAS POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 
MESURES URGENTES PER TAL DE PALIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA GENERADA PEL 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2. (DECRET LLEI 6/2020, de 12 de Març). 
 
La Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret Llei 6/2020, de 12 de Març, de mesures urgents en matèria 
assistencial pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada pel corona virus SARS-CoV-2. 
 
MESURES EN MATÈRIA FINANCERA 
 
Amb l'objectiu de mantenir l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball en l'àmbit de les petites i 
mitjanes empreses, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de constituir un fons per un import de 188 
milions d’ € a dotar en un període de 5 anys amb les finalitats següents: 
 

a) 177.500.000 € per a garantir el risc que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR 
en garantia del 75% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a les petites i mitjanes 
empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el present Decret Llei. 

b) 10.000.000 €, per aportar al Fons de Provisions Tècniques d’ Avalis de Catalunya, SGR. 
  
 
MESURES EN MATÈRIA FISCAL 
 
De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'Impost sobre les estades 
en establiments turístics corresponent al període de l'1 d'Octubre del 2019 al 31 de Març del 2020, serà entre 
els dies 1 i 20 d'Octubre del 2020. 
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