PREVISIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I ECONÒMICA CONTINGUDES EN EL DECRET
LLEI 7/2020 DE MESURES URGENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Amb la finalitat de sistematitzar l’exposició, hem dividit el present informe en els següents
apartats:

1. INTRODUCCIÓ
2. SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ I INGRÉS DE TRIBUTS
PROPIS I CEDITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
3. COMPENSACIÓ DE PÈRDUES PER AL TREBALL AUTÒNOM A
CATALUNYA

1. INTRODUCCIÓ
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el passat 19 de març de 2020, va sortir
publicat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica.
Aquesta norma que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació, és a dir, el
19/03/2020, conté determinades previsions en matèries diverses, en el present Informe
solament tractarem les tributàries i econòmiques.

2. SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ I INGRÉS DE TRIBUTS PROPIS
I CEDITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs
cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels
esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària provocada pel CÒVID-19.
És a dir, mentre duri la declaració de l’estat de l’alarma, no existeix la obligació formal
de presentar la declaració ni d’ingressar el deute tributari dels esmentats tributs ( Impost
sobre Successions i Donacions, ITP (inclou Ajd, Os), Taxa Turística (IEET), Impost sobre
Begudes Ensucrades, etc.)

Cal afegir que l’Agència Tributària de Catalunya, ha fet públiques les mesures adoptades en
relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis d’atenció a la
ciutadania des del passat 16 de març de 2020:

-

Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments d gestió, inspecció i recaptació.

-

Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

-

Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les
oficines romandran tancades.

Aquestes mesures estaran vigents i s’aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis
centrals de l’Agència Tributària de Catalunya fins a nou avís.

3. COMPENSACIÓ DE PÈRDUES PER AL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA
S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins
2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d’alta
al règim especial dels treballadors autònoms de la Seguretat Social que compleixin els
següents requisits:
-

Que tinguin el seu domicili fiscal a un municipi de Catalunya

-

Que la seva activitat figurin com a tal en activitats de les quals s’ha decretat el
tancament, d’acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març de
2020.

-

Que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a
conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de
fons alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de
2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En el cas de persones
treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà
amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.
Aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment
de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà incompatible amb qualsevol altres
ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.
Es podrà sol·licitar l’ajut a partir de l’ 1-4-2020 telemàticament pel web del Departament de
Treball de la Generalitat: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-personesautonomes-afectades-coronavirus/

Girona, 23 de març de 2020
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