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Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en 
l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID‐19 

 

El dia 1 d'abril, es va publicar en el BOE el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID‐19, l'entrada en 
vigor del qual es produeix  l'endemà de la seva publicació, és a dir, el 2 d'abril, amb algunes excepcions 
establertes en la norma. 

Referent a la vigència de les mesures que s'introdueixen, s'estableix que, excepte aquelles que tinguin un 
termini determinat de durada, com a regla general, conservaran la seva vigència fins a un mes després de 
la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma. 

 

I – MESURES TRIBUTÀRIES 

II – MESURES EN REFERÈNCIA AL MERCAT DE LLOGUER 

III – MESURES PER LES EMPLEADES DE LA LLAR I CONTRACTES TEMPORALS 

IV – MESURES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL PER PIMES I AUTÒNOMS 

V – MESURES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENTS PER PIMES I AUTÒNOMS 

 

I ‐ MESURES TRIBUTÀRIES 

 
Efectes  en  l'IVA  i  altres  Impostos  Especials  de  la  suspensió  de  factures  d'electricitat,  gas  natural  i 
productes derivats del petroli (Art. 44) 

Es contemplen mesures de flexibilització en matèria de subministraments per a Pimes i autònoms, entre 
les quals es troba la suspensió del pagament de la factura d'electricitat, gas natural i determinats productes 
derivats del petroli. 

Doncs  bé,  a  conseqüència  d'això,  s'eximeix  a  les  comercialitzadores  d'electricitat  i  gas  natural  i  les 
distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització de la liquidació de l'IVA, 
de l'Impost Especial de l'Electricitat i de l'Impost Especial d'Hidrocarburs, corresponents a les factures el 
pagament de les quals hagi estat suspès fins que el consumidor les hagi abonat de manera completa, o 
hagin transcorregut sis mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. 

 

Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres (Art. 52) 

Es concedirà l'ajornament del pagament del deute duaner i tributari corresponent a declaracions duaneres 
presentades entre el 2 d'abril i el 30 de maig, en les següents condicions: 

 El termini serà de sis mesos des de la finalització del termini d'ingrés. 

 No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 

S'estableixen els següents requisits: 

 L'import del deute a ajornar ha de ser superior a 100 euros i inferior a 30.000 euros. 

 Que el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d'operacions no 
superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019. 

Suposits de no aplicació: Aquest ajornament no serà aplicable per a aquelles entitats que liquidin les quotes 
d'IVA a la importació mitjançant el sistema d'IVA diferit regulat en l'article 167.dos de la Llei 38/1992, de 
28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit. En aquests casos, aquestes entitats estaran obligades a 
incloure les quotes d'IVA a la importació en les seves declaracions‐ liquidacions periòdiques (model 303). 
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Garantia: Per a l'obtenció de l'ajornament s'exigeix la presentació de la corresponent garantia per part de 
l'importador la qual quedarà afecta al pagament del deute duaner i tributari. En aquest sentit, es permet 
que aquesta garantia sigui la garantia de llevant que normalment presta el representant duaner, i en aquest 
cas aquesta garantia quedarà travada fins al moment en el qual  s'aboni per complet  l'import del deute 
duaner ajornat. 

No obstant  l'anterior,  la norma habilita a  les autoritats aduaneres perquè puguin abstenir‐se d'exigir  la 
garantia quan, sobre  la base de  la situació del deutor, es determini que això podria provocar dificultats 
greus d'ordre econòmic o social (de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 112 del Reglament (UE) núm. 
952/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de 
la Unió). 

Procediment per a sol∙licitar l'ajornament: es sol∙licitarà en la pròpia declaració duanera i l'autorització de 
l'ajornament es notificarà juntament amb la liquidació del deute duaner, en el model 031. 

 

Suspensió de terminis en l'àmbit tributari de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals (Art. 53) 

S'estén l'àmbit d'aplicació de les mesures previstes a l'article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
a les actuacions, tràmits i procediments realitzats o tramitats per les Comunitats Autònomes i les Entitats 
Locals, dins de l'àmbit d'aplicació de la LGT i els seus reglaments de desenvolupament, essent així mateix 
aplicable,  en  relació  amb  aquestes  últimes,  als  procediments  que  es  regeixin  pel  text  refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Ampliació del termini per a recórrer (D.A. octava) 

Des del 14 de març  fins al 30 d'abril de 2020, s'estableixen  les següents especialitats en relació amb el 
termini per a interposar recursos de reposició o reclamacions economic‐administratives que es regeixin 
per la LGT i els seus reglaments de desenvolupament: 

Còmput del termini: començarà a comptar des del 30 d'abril de 2020. 

Aplicarà a: 

 Suposats on s'hagués iniciat el termini d'un mes per a recórrer a comptar des de l'endemà a la 
notificació de l'acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el citat termini el 13 de març de 
2020. 

 Suposats  on  no  s'hagués  notificat  encara  l'acte  administratiu  o  resolució  objecte  de  recurs  o 
reclamació. 

L'anterior serà aplicable també als recursos de reposició i reclamacions en l'àmbit tributari de les Hisendes 
Locals. 

 
Aplicació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, a determinats procediments i actes (D.A. novena) 
 

Execució de resolucions d'òrgans economic‐administratius: El període comprès entre el 14 de març i el 30 
d'abril de 2020, no es computarà a l'efecte de la durada màxima del termini d'execució. 

Terminis de prescripció i caducitat: En el període comprès entre el 14 de març i el 30 d'abril de 2020 queden 
suspesos els terminis de prescripció i caducitat d'accions i drets de la normativa tributària. 

Aplicació de les mesures dels dos apartats anteriors: Resultaran d'aplicació als procediments, actuacions i 
tràmits regulats per la LGT i els seus Reglaments de desenvolupament realitzats per: 

 La AEAT (Agència Espanyola d'Administració Tributària). 

 El Ministeri d'Hisenda (per exemple, els Tribunals Econòmic Administratius). 

 Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes. 

 Entitats  Locals  (també als procediments  actuacions  i  tràmits  regits  pel TR de  la  Llei  d'Hisendes 
Locals). 
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Extensió de l'aplicació de l'art. 33 del RDLlei 8/2020 a altres recursos de naturalesa pública: les mesures 
contemplades en l'art. 33 del RDLey 8/2020, no sols resultaran d'aplicació als deutes tributaris, sinó també, 
a la resta de recursos de naturalesa pública. 

 
Modificació de l'exempció de AJD introduïda en el Reial decret‐l 8/2020 (Disposició Final Primera. Dinou) 

Amb efectes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020 (és a dir, 18 de març de 2020), es modifica 
la  disposició  final  primera  d'aquest  Reial DecretLlei,  que  va  establir  l'exempció  de  la  quota  gradual  de 
l’AJD per a  les escriptures que  formalitzin novacions de préstecs  i  crèdits hipotecaris que es  realitzin a 
l'empara d'aquest RDL, amb el següent objectiu: 

 Corregir el número de l'article 45.I.B) del TRLITP i AJD en el qual s'introdueix aquesta exempció, 
havent de ser el número 28, en lloc del 23 com es va establir inicialment. 

 Precisar que  l'exempció es  limita als supòsits  regulats en els articles 7 a 16 de  l’esmentat RDL, 
referents a la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual. 

 

Disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID‐19 (D.A. vintena) 

Finalment,  cal  esmentar  que  la Disposició  addicional  vintena  regula  el  rescat  de  plans  de  pensions  en 
determinades condicions i subjecte a determinats requisits. 

A aquests efectes, l'apartat 3 d'aquesta D.A. assenyala que el reemborsament de drets consolidats es farà 
efectiu a sol∙licitud del partícip, subjectant‐se al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de 
pensions. És a dir, no es regula cap règim fiscal especial per a aquests supòsits. 

Aquesta possibilitat de rescat es contempla igualment per als assegurats dels plans de previsió assegurats 
(PPA), plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social a què es refereix l'article 51 de la 
Llei de l'IRPF. 
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II ‐ MESURES EN EL LLOGUER 

 
Mesures dirigides a famílies i col∙lectius vulnerables en matèria de lloguer 

 
1.‐  Suspensió  del  procediment  de  desnonament  i  dels  llançaments  per  a  llars  vulnerables  sense 
alternativa habitacional. 

La persona arrendatària que acrediti davant el Jutjat trobar‐se en una situació de vulnerabilitat social o 
econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de l'expansió del COVID‐19, que li impossibiliti trobar 
una alternativa habitacional per a ella i per a les persones amb les quals convisqui, es podrà suspendre 
l'acte  de  llançament,  per  un  període  màxim  de  sis  mesos  des  de  l'entrada  en  vigor  d'aquest  RDL. 
 
2.‐ Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual. 

En els  contractes d'arrendament d'habitatge habitual  subjectes  a  la LAU, en els quals,  dins del període 
comprès des de l'1 d'abril de 2020 fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de 
l'estat  d'alarma,  finalitzi  el  període de  pròrroga obligatòria  previst  en  l'article  9.1 LAU o  el  període  de 
pròrroga  tàcita  previst  en  l'article  10.1 LAU,  podrà  aplicar‐se,  prèvia  sol∙licitud  de  l'arrendatari,  una 
pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos. 

Aquesta sol∙licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per  l'arrendador, tret que es fixin 
altres termes o condicions per acord entre les parts. 

 
3.‐ Aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendatici en cas de grans propietaris i empreses o 
entitats públiques d'habitatge 

3.1 SUPÒSIT D’ARRENDADORS QUE SON GRANS PROPIETARIS 

DEFINICIÓ DE GRAN PROPIETARI: persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, 
excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m² 

DEFINICIÓ D'ARRENDATARI: la persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual subscrit a l'empara 
de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en situació de vulnerabilitat 
econòmica. 

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID‐
19 requeriran la concurrència conjunta dels següents requisits: 

1.‐ Ingressos mínims: Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar 
en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o hagi reduït la 
seva  jornada  per  motiu  de  cuidar  persones  depenents,  o,  en  cas  de  ser  empresari  o  altres 
circumstàncies  similars,  que  suposin una pèrdua  substancial  d'ingressos,  que provoquin que el 
conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol∙licitud de la 
moratòria,  no  arribi  al  límit  de  tres  vegades  l'Indicador  Públic  de  Renda  d'Efectes  Múltiples 
mensual  (d'ara  endavant IPREM).  S'estableixen  increments  per  tenir  fills,  ascendents  o 
discapacitats superior al 33 per cent en la unitat familiar. 

2.‐ Import màxim de la renda: Que la renda, més les despeses i subministraments bàsics, resulti 
superior  o  igual  al  35%  dels  ingressos  nets  que  percebi  el  conjunt  dels membres  de  la  unitat 
familiar. 

Definició  de  despeses  i  subministraments  bàsics:  l'import  del  cost  dels  subministraments 
d'electricitat,  gas,  gasoil  per  a  calefacció,  aigua  corrent,  dels  serveis  de  telecomunicació  fixa  i 
mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual 
que correspongui pagar a l'arrendatari. 

Definició d'unitat familiar: persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella 
de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l'habitatge, incloent 
els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment  familiar  i el seu cònjuge no separat 
legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l'habitatge. 
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MORATÒRIA: 

L'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la 
condonació total o parcial de la renda no s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre 
totes dues parts. 

En el  cas que  l'acord no  s'hagués produït,  l'arrendador  comunicarà expressament a  l'arrendatari,  en el 
termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió, triada entre les següents alternatives: 

 
a) Quita del 50% de la renda durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les 
mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat 
provocada a causa del COVID‐19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos. 

b) Moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el 
període de  temps  que  duri  l'estat  d'alarma decretat  pel Govern  i  a  les mensualitats  següents, 
prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat 
provocada a causa del COVID‐19, sense que puguin superar‐se, en cap cas, els quatre mesos. 

Aquesta renda s'ajornarà, a partir de la següent mensualitat, mitjançant el fraccionament de les 
quotes durant almenys tres anys, que es comptaran a partir del moment en el qual se superi la 
situació comentada anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans 
citat, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o 
qualsevol de les seves pròrrogues. 

La  persona  arrendatària  no  tindrà  cap  mena  de  penalització  i  les  quantitats  ajornades  seran 
retornades a la persona arrendadora sense interessos. 

La persona arrendatària podrà tenir accés al programa d'ajudes transitòries de finançament aixecant‐se la 
moratòria en el pagament de la renda del lloguer i el consegüent fraccionament de les quotes preestablert, 
en  la primera mensualitat de  renda en  la qual aquest  finançament estigui a  la disposició de  la persona 
obligada al seu pagament. 

ACREDITACIÓ DE VULNERABILITAT DE L'ARRENDATARI 

La  vulnerabilitat  s'acreditarà  per  la  persona  arrendatària  davant  la  persona  arrendadora mitjançant  la 
presentació dels següents documents: 

a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les 
prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis 
per desocupació. 

b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit 
per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, 
en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. 

c) Nombre de persones que habiten en l'habitatge habitual: 

 Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. 

 Certificat d'empadronament  relatiu  a  les  persones  empadronades  en  l'habitatge,  amb 
referència  al  moment  de  la  presentació  dels  documents  acreditatius  i  als  sis  mesos 
anteriors. 

 Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a realitzar una 
activitat laboral. 

d) Titularitat dels béns: nota  simple del  servei d'índexs del Registre de  la Propietat de  tots els 
membres de la unitat familiar. 

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a 
considerar‐se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret llei. 

Si el sol∙licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits en les lletres a) a d) de 
l'apartat  anterior,  podrà  substituir‐lo mitjançant una declaració  responsable  que  inclogui  la  justificació 
expressa dels motius,  relacionats amb  les conseqüències de  la crisi del COVID‐19, que  li  impedeixen tal 
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aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un 
mes per a l'aportació dels documents que no hagués facilitat. 

 
3.2 SUPÒSIT D’ARRENDADORS QUE NO SON GRANS PROPIETARIS 

DEFINICIÓ DE NO GRAN PRIPIETARI: persona física o jurídica que no sigui titular de més de deu immobles 
urbans, excloent garatges i trasters, o d'una superfície construïda de més de 1.500 m². 

DEFINICIÓ D'ARRENDATARI: la persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual subscrit a l'empara 
de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en situació de vulnerabilitat 
econòmica. 

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID‐
19 requeriran la concurrència conjunta dels següents requisits: 

1.‐ Ingressos mínims: Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar 
en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE), o hagi reduït la 
seva jornada per motiu d’atenció a persones depenents d’ell, o, en cas de ser empresari, o altres 
circumstàncies  similars  que  suposin  una  pèrdua  substancial  d'ingressos,  que  provoquin  que  el 
conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol∙licitud de la 
moratòria,  no  arribi  al  límit  de  tres  vegades  l'Indicador  Públic  de  Renda  d'Efectes  Múltiples 
mensual  (d'ara  endavant IPREM).  S'estableixen  increments  per  tenir  fills,  ascendents  o 
discapacitats superior al 33 per cent en la unitat familiar. 

2.‐  Import màxim de  la  renda: Que  la  renda del  lloguer, més  les despeses  i  subministraments 
bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de 
la unitat familiar. 

Definició  de  despeses  i  subministraments  bàsics:  l'import  del  cost  dels  subministraments 
d'electricitat,  gas,  gasoil  per  a  calefacció,  aigua  corrent,  dels  serveis  de  telecomunicació  fixa  i 
mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual 
que correspongui satisfer a l'arrendatari. 

Definició d'unitat familiar: persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella 
de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l'habitatge, incloent 
els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment  familiar  i el seu cònjuge no separat 
legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l'habitatge. 

 
MORATORIA: 

La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual subscrit a l'empara de la LAU que es trobi en 
situació de vulnerabilitat econòmica podrà sol∙licitar de la persona arrendadora, fins el 2 de maig de 2020, 
l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la 
condonació  total  o  parcial  de  la mateixa  no  s'hagués  acordat  prèviament  entre  totes  dues  parts  amb 
caràcter voluntari. 

La  persona  arrendadora  comunicarà  a  l'arrendatària,  en  el  termini  màxim  de  7  dies  laborables,  les 
condicions  d'ajornament  o  de  fraccionament  del  deute  que  accepti  o,  en  defecte  d'això,  les  possibles 
alternatives que planteja en relació amb aquestes. 

Si  la  persona  física  arrendadora  no  acceptés  cap  acord  sobre  l'ajornament  i,  en  qualsevol  cas,  quan  la 
persona arrendatària es trobi en la situació de vulnerabilitat sobrevinguda, aquesta podrà tenir accés al 
programa de línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació 
de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l'expansió del COVID‐19. 
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III ‐ MESURES PER EMPLEATS DE LLAR I CONTRACTES TEMPORALS 

 

Beneficiaris del  subsidi  extraordinari per  falta d'activitat per a  les persones  integrades en el  Sistema 

Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social. (arts. 30, 31 y 32, y disp. trans. 3ª) 

Per tal de donar resposta al col∙lectiu de les empleades de la  llar (el femení no és casual), especialment 

vulnerables en les circumstàncies actuals, atès que no disposen de dret a la prestació per desocupació, es 

crea un subsidi extraordinari temporal en els següents termes: 

Beneficiaris 

Podran beneficiar‐se d'aquest nou subsidi les persones d'alta en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar 

del  Règim  General  de  la  Seguretat  Social  (SEEH) abans  del  14  de  març  (data  de  declaració  de  l'estat 

d'alarma) que amb posterioritat a aquesta data: 

 Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el 

risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la 

crisi sanitària del COVID‐19. 

  

Hagin  vist  extingit  el  seu  contracte  de  treball  per  acomiadament  (art.  49.1.k  Estatut  dels 

Treballadors) o per desistiment de l'ocupador o ocupadora (art. 11.3 del Reial decret 1620/2011, 

de 14 de novembre) amb motiu de la crisi sanitària del COVID‐19. 

El fet causant haurà d'acreditar‐se de la següent forma: 

 Si es tracta de disminució total o parcial de serveis, per mitjà d'una declaració responsable, signada 

per la persona o persones ocupadores. 

 Si  es  tracta  d'extinció  del  contracte  de  treball,  aquest  podrà  acreditar‐se  per  mitjà  de  carta 

d'acomiadament,  comunicació  del  desistiment  de  l'ocupadora  o  ocupador,  o  documentació 

acreditativa de la baixa en el SEEH. 

El procediment per a la tramitació de sol∙licituds, formularis a utilitzar, sistema de tramitació (presencial 

o  telemàtic)  i  terminis  per  a  la  seva  presentació  serà  establert  pel  Servei  Públic  d'Ocupació  Estatal 

(SPEE) comptant per a això amb 1 mes de termini(fins a l'1 de maig). 

Quantia del subsidi. Quatre supòsits: 

1r Pèrdua total d'un únic treball. La quantia del subsidi es calcularà aplicant a la base reguladora diària un 

percentatge, tenint en compte que la quantitat resultant està topada. 

 La base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la base de cotització de l'empleat 

de llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30. 

 El percentatge a aplicar serà del 70% 

 La  quantia  obtinguda  està  limitada,  topada,  no  podent  ser  superior  al  salari  mínim 

interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. 

2n Pèrdua parcial d'un únic treball. La quantia del subsidi  indicada es percebrà en proporció directa al 

percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora. 

3r Pèrdua total de diversos treballs. Es calcularà la base reguladora corresponent a cadascun dels diferents 

treballs i s'aplicarà a cadascuna de les diferents bases el percentatge del 70%. La quantia total que resulti 

tindrà el límit assenyalat. 

4t  Pèrdua parcial  en  tots  o  algun dels  treballs.  S'aplicarà  a  cadascuna  de  les  quantitats  obtingudes  el 

percentatge  de  reducció  de  jornada  que  hagi  experimentat  la  persona  treballadora  en  l'activitat 

corresponent; si  la quantia total del subsidi, prèviament a l'aplicació d'aquests percentatges, aconseguís 

l'import del SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, es prorratejarà aquest import 

entre tots els treballs exercits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet 
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causant  de  cadascun  d'ells,  aplicant‐se  a  les  quantitats  així  obtingudes  el  percentatge  de  reducció  de 

jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent. 

El pagament del subsidi es farà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret, entenent‐

se per tal: 

 la  identificada  en  la  declaració  responsable,  quan  el  fet  causant  consisteixi  en  la  reducció  de 

l'activitat; 

 la de baixa en la Seguretat Social, en el cas de la fi de la relació laboral. 

 

Respecte a les compatibilitats i incompatibilitats d'aquest subsidi extraordinari per falta d'activitat, serà 

compatible  amb  les  percepcions derivades  de  les  activitats  per  compte  propi  o  per  compte  d'altri  que 

s'estiguessin  desenvolupant  en  el moment  de  la  seva meritació,  incloent  les  que  determinen  l'alta  en 

el SEEH, sempre que la suma dels  ingressos derivats del subsidi  i  la resta d'activitats no sigui superior al 

SMI.  I  serà  incompatible  amb el  subsidi  per  incapacitat  temporal  i  amb el  permís  retribuït  recuperable 

regulat en el Reial decret llei 10/2020 (d'ara endavant, RDL 10/2020). 

 

 

Es crea el subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal (art. 33 i disp. trans. 3a) 

Aquest subsidi s'estableix per a pal∙liar la situació de desprotecció en la qual poden trobar‐se les persones 

treballadores amb contracte temporal la finalització del qual s'hagi produït amb posterioritat a la declaració 

de l'estat d'alarma amb la finalitat d'equiparar la seva situació en la mesura del possible a la de les persones 

que han estat  incloses en un ERTE i han pogut accedir,  fins  i  tot sense complir  la manca establerta, a  la 

corresponent prestació de desocupació. 

Beneficiaris 

Persones treballadores que reuneixin els següents requisits: 

 Extinció de contracte de durada determinada de, almenys, 2 mesos de durada, amb posterioritat 

al 14 de març de 2020 (data de la declaració l'estat d'alarma). 

 Mancar de rendes en els termes establerts en l'article 275 de la LGSS. 

 No reunir el període de cotització necessari per a accedir a una altra prestació o subsidi. 

Aquest subsidi serà reconegut també a les persones amb contractes d'interinitat, formatius i de relleu. 

Quantia 

 

Aquest subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l'indicador públic de renda d'efectes 

múltiples (IPREM) mensual vigent [80% x 537,84 euros (IPREM 2020): 430,27 euros/mes]. 

Durada 

1 mes, ampliable si així es determina per reial decret llei. 

Serà  incompatible amb  la percepció de qualsevol  renda mínima,  renda d'inclusió,  salari  social o ajudes 

anàlogues concedides per qualsevol Administració pública. 

El SPEE establirà  el  procediment  per  a  la  tramitació  de  sol∙licituds,  formularis  a  utilitzar,  sistema  de 

tramitació (presencial o telemàtic)  i terminis per a la seva presentació en un termini que expirarà l'1 de 

maig. 
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IV ‐ MESURES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL 

 

S'estén la incapacitat temporal a les persones treballadores de serveis essencials en cas de confinament 

total (disp. adic. 21a) 

Es preveu, amb caràcter excepcional i efectes des de l'inici de la situació que es descriurà a continuació, 

l'extensió de la protecció per incapacitat temporal, mitjançant l'expedició del corresponent comunicat de 

baixa, a les persones treballadores quan concorrin les següents circumstàncies: 

 Que s'hagi acordat el confinament de la població on tinguin el seu domicili. 

 Que estiguin obligats a acudir al treball per prestar serveis essencials (RDL 10/2020) i per a això 

hagin de desplaçar‐se de localitat. 

 Que per l'autoritat competent s'hagi denegat de manera expressa la possibilitat de desplaçar‐se. 

 Que no puguin fer el seu treball de manera telemàtica per causes no imputables a l'empresa per 

a la qual presta els seus serveis o al propi treballador. 

 Que no tingui dret a percebre cap altra prestació pública. 

 

L'acreditació de l'acord de confinament de la població i la denegació de la possibilitat de desplaçament es 

realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del 

servei  públic  de  salut.  D'igual  forma,  la  impossibilitat  de  realització  del  treball  de  manera  telemàtica 

s'acreditarà  mitjançant  una  certificació  de  l'empresa  o  una  declaració  responsable  en  el  cas  dels 

treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del servei públic de salut 

 

S'habilita a  la TGSS per a concedir moratòries de cotitzacions socials a empreses  i autònoms (art. 34  i 

disp. adic. 16a ) 

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) podrà atorgar moratòries de 6 mesos, sense interès, a 

les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que 

el sol∙licitin i compleixin els requisits i condicions la fixació de les quals s'emplaça a una futura, però per 

descomptat no llunyana, ordre ministerial. 

Sense perjudici  d'aquest  desenvolupament,  les  regles  que  regiran  per  a  la moratòria  són  les  següents: 

 

1. Cotitzacions socials afectades 

La  moratòria  afecta  al  pagament  de  les  cotitzacions  a  la  Seguretat  Social,  inclosos  els  conceptes  de 

recaptació conjunta reportats: 

 entre els mesos d'abril i juny de 2020, si es tracta d'empreses; 

 entre maig i juliol de 2020, en el cas dels treballadors per compte propi, 

Advertint‐se  que  aquestes  cotitzacions  hauran  de  correspondre  a  activitats  no  suspeses  per  l'estat 

d'alarma, i precisant‐se que la moratòria aquí regulada no serà aplicable als codis de compte de cotització 

(CCC) pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l'aportació empresarial així 

com en les quotes de recaptació conjunta a conseqüència dels ERTE per força major (art 24 RDL 8/2020). 

2. Sol∙licituds 

Sense perjudici que la TGSS habiliti altres mitjans electrònics per a dur‐ho a terme, les sol∙licituds hauran 

de presentar‐se: 

 Si es  tracta d'empreses, a  través del Sistema de remissió electrònica de dades en  l'àmbit de  la 

Seguretat Social (Sistema RED), sol∙licituds que hauran d'individualitzar‐se per CCC on figurin d'alta 

els treballadors respecte dels quals se sol∙licita la moratòria. 
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 Si es tracta de treballadors per compte propi, a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics 

disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 

Han de tenir‐se en compte dues qüestions: primera, que per a facilitar als interessats la realització de les 

gestions amb la Seguretat Social, es permet a les empreses i gestories autoritzades a actuar a través del 

Sistema RED  a  sol∙licitar  i  fer  els  altres  tràmits  corresponents  per mitjans  electrònics.  I  segona,  que  la 

comunicació  de  la  identificació  del CCC i  del  període  de  meritació  objecte  de  la  moratòria,  tindrà  la 

consideració de sol∙licitud. 

El termini per a comunicar aquestes sol∙licituds a la TGSS serà el dels 10 primers dies naturals dels terminis 

reglamentaris d'ingrés corresponents als períodes de meritació objecte de moratòria, quedant exclosa la 

possibilitat de moratòria per a les cotitzacions el termini reglamentari de les quals d'ingrés hagi finalitzat 

abans del moment de la sol∙licitud. 

I el termini establert perquè la TGSS comuniqui la concessió de la moratòria serà el dels 3 mesos següents 

al de  la  sol∙licitud,  a  través del  Sistema RED o SEDESS. No obstant  això,  es  considerarà  realitzada amb 

l'efectiva aplicació de la moratòria per part de la Tresoreria en les liquidacions de quotes que es practiquin 

a partir del moment en què es presenti la sol∙licitud. 

3. Infraccions i sancions 

Les  sol∙licituds  que  continguin  falsedats  o  incorreccions  en  les  dades  donaran  lloc  a  les  sancions 

corresponents en aplicació de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social. 

A aquest efecte es considerarà com a falsedat o incorrecció haver comunicat a la TGSS: 

 una activitat econòmica falsa o incorrecta en la sol∙licitud d'inscripció com a empresa, o en l'alta 

del treballador en el corresponent Règim Especial, o en variació de dades posterior a la inscripció, 

o a l'alta; 

 dades  falses  que  determinin  l'existència  de  les  condicions  i  requisits  exigits  per  a  concedir  la 

moratòria. 

El reconeixement indegut de moratòries a conseqüència d'algun d'aquests incompliments, donarà lloc a la 

seva revisió d'ofici i, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que procedeixi, a l'aplicació 

a les quotes objecte d'indeguda moratòria del corresponent recàrrec i interessos conforme al Reglament 

general de recaptació de la Seguretat Social. 

 

Es permet a empreses i autònoms l'ajornament amb rebaixa del tipus d'interès del pagament de deutes 

amb la seguretat social que hagin d'ingressar entre abril i juny de 2020 (art. 35 i disp. adic. 16a) 

Aquesta mesura  s'estén  a  empreses  i  treballadors  per  compte  propi  inclosos  en  qualsevol  règim  de  la 

Seguretat social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema RED, amb les següents condicions: 

 Que no tinguin un altre ajornament en vigor. 

 Que l'ajornament es refereixi al pagament de deutes el termini reglamentari dels quals d'ingrés 

tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020. 

 Que se sol∙liciti abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés 

anteriorment assenyalat. 

Aquest  ajornament,  subjecte  als  termes  i  condicions  establerts  per  als  ajornaments  «ordinaris»  en  la 

normativa de Seguretat Social, presenta com a especialitat que tindrà un interès del 0,5% en lloc del 3,75% 

(interès  de  demora  vigent  en  aquest  moment  i  que  conforme  a  l'art.  23.5 LGSS correspon  aplicar  als 

ajornaments). 

Ha de tenir‐se en compte, com s'ha vist també per a les moratòries, que les empreses i gestories podran a 

través del Sistema RED presentar per mitjans electrònics  les sol∙licituds  i altres  tràmits corresponents a 

aquests ajornaments en nom dels obligats als quals representin. 
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S'estableix  la  compatibilitat  del  subsidi  per  cura  de menor  i  prestació  per  desocupació  o  cessament 

d'activitat durant la permanència de l'estat d'alarma (disp. adic. 22a) 

Les persones treballadores per compte d'altri i els autònoms que vinguessin percebent el subsidi per cura 

de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a data 14 de març de 2020 continuaran percebent‐

ho durant l'estat d'alarma. 

Els treballadors per compte aliè que es trobessin en aquesta situació no la veuran alterada a conseqüència 

de veure's afectats per un ERTE per les causes previstes en els articles 22 i 23 del RDL 8/2020. 

En  aquests  supòsits,  el ERTE que  tramiti  l'empresari  només  afectarà  el  treballador  beneficiari  d'aquest 

subsidi en la part de la jornada no afectada per la cura del menor, sent, per tant, compatible el percebo 

d'aquest subsidi amb la prestació per desocupació que pogués tenir dret a percebre a conseqüència de la 

reducció de la jornada afectada pel ERTE. 

L'empresa, quan presenti  la sol∙licitud de ERTE,  indicarà  les persones que es trobin en aquesta situació, 

assenyalant la part de la jornada que es veu afectada pel ERTE. 

Durant el temps que romangui  l'estat d'alarma no existirà obligació de cotitzar, tenint‐se el període per 

cotitzat amb caràcter general. 

 

S'estableix la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari de 

professionals sanitaris jubilats (disp. adic. 15a) 

La pensió de jubilació en qualsevol de les seves modalitats, inclòs en el seu cas, el complement a mínims, 

es  declara  compatible  amb  l'activitat  que  comporta  el  nomenament  com  a  personal  estatutari  dels 

professionals sanitaris jubilats mèdics/as i infermers/as i el personal emèrit. 

Igualment, s'estableix que la pensió de jubilació que vinguessin percebent al temps de la seva incorporació 

serà  compatible  amb  l'accés  a  la  situació  d'incapacitat  temporal  derivada  de  contingències  comunes  i 

professionals, si bé en el primer cas hauran d'acreditar el període de carència de 180 dies cotitzats dins dels 

5 anys anteriors (art. 172 de la LGSS). 

A  més,  aquests  professionals  també  podran  accedir  a  la  situació  d'incapacitat  permanent  derivada 

d'accident de treball, encara que en aquest cas hauran d'exercitar el dret d'opció, i, finalment, causar les 

corresponents  prestacions  de mort  i  supervivència  derivades  d'accident  de  treball  quan morissin  amb 

ocasió o per conseqüència del treball exercit per aquesta reincorporació. 

 

Es  fa  indicació  expressa  de  l'aplicació  de  les  especialitats  en  la  prestació  per  desocupació  dels  fixos 

discontinus de l'article 25.6 als quals hagin vist suspesa la seva relació laboral abans del 28 de març (disp. 

final 1a. 18) 

Amb  la  nova  modificació  de  l'apartat  segon  de  la  disposició  transitòria  primera  del  RDL  8/2020, 

s'independitza dels altres supòsits la referència a l'aplicació de la mesura contemplada en l'article 25.6 del 

RDL 8/2020 referida a  les especialitats per a  la prestació per desocupació de  les persones treballadores 

fixes discontínues i de les quals fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que hagin 

vist suspesa surelación laboral a conseqüència del COVID‐19 abans del 28 de març de 2020. 

 

Es recorre a la variabilitat o estacionalitat de l'ocupació com a circumstàncies a valorar per a entendre 

compliment  per  les  empreses  el  compromís  del manteniment  de  l'ocupació  prevista  en  l'rdl  8/2020 

(disp. adic. 14a) 

Per  a  considerar  complerta  o  no  l'obligació  de  manteniment  de  l'ocupació  establerta  en  la  disposició 

addicional sisena del RDL 8/2020, durant el termini de 6 mesos des de la data de finalització de les mesures 

de  reducció  de  jornada  o  suspensió  de  contractes  basades  en  el COVID‐19,  s'indica  que  es  tindran  en 

compte  les  especificitats  d'aquelles  empreses  que  presentin  una  alta  variabilitat  o  estacionalitat  de 
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l'ocupació o una relació directa amb esdeveniments o espectacles concrets (per ex. en l'àmbit de les arts 

escèniques, musicals, cinematogràfic i audiovisual). 

Afegint‐se que, en qualsevol cas, aquest compromís no s'entendrà incomplit quan en el cas de contractes 

temporals aquests s'extingeixin per expiració del temps convingut o  la realització de l'obra o servei que 

constitueix  el  seu  objecte  o  quan  no  pugui  realitzar‐se  de  manera  immediata  l'activitat  objecte  de 

contractació. 

Finalment, es precisa que les mesures previstes en els articles 22 a 28 d'RDL 8/2020 resultaran d'aplicació 

a totes  les persones treballadores, amb independència de la durada determinada o  indefinida dels seus 

contractes. 
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V – MESURES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENTS PER PIMES I AUTÒNOMS 

 

Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat per a autònoms i empreses. 

Excepcionalment  i mentre  estigui  en  vigor  l'estat  d'alarma,  els  punts  de  subministrament  d'electricitat 

titularitat d'autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant  la seva alta en el Règim Especial de  la 

Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o assimilable, i empreses es podran acollir 

a les següents mesures: 

a)  En  qualsevol moment,  podran  suspendre  temporalment  o modificar  els  seus  contractes  de 

subministrament,  o  les  pròrrogues  d'aquests  contractes,  per  a  contractar  una  altra  oferta 

alternativa amb el comercialitzador amb el qual  tenen contracte vigent, a  fi d'adaptar els  seus 

contractes a les seves noves pautes de consum, sense que procedeixi cap càrrec en concepte de 

penalització. 

b)  Els  distribuïdors  atendran  les  sol∙licituds  de  canvi  de  potència  o  de  peatge  d'accés,  amb 

independència que el consumidor hagués modificat voluntàriament les condicions tècniques del 

seu contracte d'accés de tercers a la xarxa en un termini inferior a dotze mesos, i encara que no 

s'hagi produït cap canvi en l'estructura de peatges d'accés o càrrecs que l'afecti. 

En cas que el consumidor compti amb una autorització per a l'aplicació conjunta d'una única tarifa d'accés 

podrà sol∙licitar el canvi de potència o de peatge d'accés sense que mediï resolució expressa de la Direcció 

General  de  Política  Energètica  i  Mines.  Els  consumidors  hauran  de  notificar  a  la  Direcció  General  les 

sol∙licituds realitzades als distribuïdors. 

Una vegada  finalitzat  l'estat d'alarma, en el  termini de  tres mesos, el  consumidor que hagi  sol∙licitat  la 

suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol∙licitar la seva reactivació. En el mateix termini el 

consumidor  que  hagi  sol∙licitat  la modificació  del  seu  contracte  podrà  sol∙licitar  una  nova modificació. 

Les  reactivacions  del  contracte  de  subministrament  i  les  modificacions  dels  contractes  anteriorment 

assenyalades es realitzaran en el termini màxim de cinc dies naturals i sense que procedeixi la repercussió 

de cost algun sobre el consumidor, a excepció de: 

 els pagaments per drets d'extensió per increments de potència contractada per sobre del llindar 

contractat abans de l'inici de l'estat d'alarma, 

 els pagaments per supervisió d'instal∙lacions cedides, en el seu cas, i, 

 en el cas que resultés necessari el canvi dels equips de mesura, el pagament d'actuacions sobre 

els equips de control i mesura. 

En  el  cas  que  la  nova modificació de  potència  no  superi  el  llindar  contractat  abans de  l'inici  de  l'estat 

d'alarma, tampoc s'aplicarà el que es disposa en l'article 83.5 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, 

pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament d'electricitat i 

procediments d'autorització d'instal∙lacions d'energia elèctrica, sobre la revisió de les instal∙lacions de més 

de vint anys. 

 

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural. 

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts de subministrament de gas natural 

titularitat d'autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant  la seva alta en el Règim Especial de  la 

Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o assimilable, i empreses es podran acollir 

a les següents mesures: 

a) El titular del punt de subministrament podrà sol∙licitar al seu comercialitzador la modificació del 

cabal diari contractat, la inclusió en un graó de peatge corresponent a un consum anual inferior o 

la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per a ell. 

b) El comercialitzador podrà sol∙licitar al distribuïdor o cap transportista de les següents mesures: 
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 El canvi de graó de peatges del terme de conducció del peatge de transport i distribució; 

 La reducció de cabal contractat en productes de capacitat de sortida de durada estàndard 

o  de  durada  indefinida,  en  aquest  últim  cas  sense  que hagin  hagut  de  transcórrer  12 

mesos des de l'última modificació del cabal contractat i sense que aquesta modificació es 

comptabilitzi a l'efecte del termini mínim per a la sol∙licitud d'una nova modificació; 

 L'anul∙lació dels productes de capacitat de sortida contractats i la suspensió temporal de 

contractes d'accés de durada indefinida, sense cap restricció. 

c) Tots els estalvis derivats dels menors pagaments de peatges conseqüència de l'aplicació de les 

mesures anteriors hauran de ser repercutits íntegrament pel comercialitzador al titular del punt 

de subministrament. 

Les  modificacions  dels  contractes  anteriorment  assenyalades  es  realitzaran  sense  que  procedeixi  la 

repercussió  de  cost  algun  sobre  el  comercialitzador  o  el  consumidor  per  part  de  distribuïdors  i 

transportistes,  amb  independència  de  la  data  de  fi  de  vigència  del  contracte  d'accés  o  del  termini 

transcorregut des de la seva signatura o última modificació. Quan les sol∙licituds no puguin atendre's per 

mitjans remots, les actuacions de camp que, en el seu cas, anessin necessàries, estaran subjectes als plans 

de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores. 

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, en el termini de tres mesos, el titular del punt de subministrament 

que hagi sol∙licitat la modificació de la capacitat contractada o del graó del peatge d'accés podrà sol∙licitar 

l'increment de cabal o canvi de graó de peatges del Grup 3 sense cap limitació temporal o cap cost. En cas 

de suspensió temporal del contracte d'accés, la nova activació del contracte es farà en el termini màxim de 

cinc  dies  naturals  i  no  comportarà  l'abonament  de  drets  d'alta  o  d'escomesa,  tret  que  sigui  necessari 

realitzar una posada en servei, conseqüència d'un tancament previ i posada en seguretat de la instal∙lació. 

 

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

Excepcionalment  i  mentre  estigui  en  vigor  l'estat  d'alarma,  els  punts  de  subministrament  d'energia 

elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització, titularitat d'autònoms 

que  acreditin  aquesta  condició mitjançant  la  seva  alta  en  el  Règim Especial  de  la  Seguretat  Social  dels 

Treballadors per Compte Propi o Autònoms o assimilable i petites i mitjanes empreses, podran sol∙licitar al 

seu comercialitzador o, en el seu cas, al seu distribuïdor, la suspensió del pagament de les factures que 

corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l'estat d'alarma, incloent tots els 

seus conceptes de facturació. 

En  la  sol∙licitud  dels  consumidors  hauran  d'aparèixer  clarament  identificats  el  titular  del  punt  de 

subministrament i el Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS). 

En aquests casos, les comercialitzadores d'electricitat quedaran eximides de l'obligació d'abonar el peatge 

d'accés  a  les  xarxes  de  transport  i  distribució  corresponent  a  les  factures  ajornades  a  l'empresa 

distribuïdora  fins  que  el  consumidor  aboni  la  factura  completa.  Les  comercialitzadores  hauran  de 

comunicar  a  les  distribuïdores  la  informació  relativa  als  titulars  de  punts  de  subministrament,  i 

els CUPS associats, que han sol∙licitat la suspensió del pagament. 

Per part seva, les comercialitzadores de gas natural quedaran eximides d'abonar el terme de conducció del 

peatge  de  transport  i  distribució  corresponent  a  les  factures  ajornades  a  l'empresa  distribuïdora  o 

transportista, establerta en el paràgraf  f) de  l'article 81.2 de  la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector 

d'Hidrocarburs,  fins  que  el  consumidor  aboni  la  factura  completa.  Les  comercialitzadores  hauran  de 

comunicar  a  les  distribuïdores  o  transportistes  la  informació  relativa  als  titulars  de  punts  de 

subministrament, i els CUPS associats, que han sol∙licitat la suspensió del pagament conforme a l'apartat 

anterior. 

Les comercialitzadores d'electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats 

del  petroli  per  canalització  també  quedaran  eximides  de  la  liquidació  de  l'IVA,  de  l'Impost  Especial  de 

l'Electricitat, en el seu cas, i de l'Impost Especial d'Hidrocarburs, també en el seu cas, corresponents a les 

factures el pagament de les quals hagi estat suspès en virtut d'aquesta mesura, fins que el consumidor les 
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hagi abonat de manera completa, o hagin transcorregut sis mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. 

Una vegada finalitzat aquest estat d'alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les 

factures  emeses  per  les  comercialitzadores  d'electricitat  i  gas  natural  i  les  distribuïdores  de  gasos 

manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització, corresponents als períodes de facturació en els 

quals s'integrin els següents sis mesos. Els autònoms i empreses que s'acullin a la suspensió de la facturació 

recollida en aquest article no podran canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural, segons el cas, 

mentre no s'hagi completat aquesta regularització. 


