
 

 

Nota informativa sobre mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i 

social del COVID-19 adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març 

En les notes que s’acompanyen, resumim les principals previsions adoptades amb l’entrada en 

vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, sobre mesures urgents i extraordinàries davant 

de l’emergència sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus. 

Mesures de caràcter tributari 

 S'amplien fins al 30 d'abril de 2020 els següents terminis, quan s'haguessin iniciat abans de 

l'entrada en vigor del reial decret llei i no haguessin conclòs a la data d'aquesta entrada en 

vigor: 

a) Els terminis de pagament de deutes tributaris previstos en l'article 62, apartats 2 i 5 de 

la Llei general tributària. 

o Deutes tributaris resultants de liquidacions administratives. 

o Terminis de pagament una vegada iniciat el període executiu i notificada la 

provisió de constrenyiment. 

o No s'amplien ni es veuen afectats de cap manera els terminis de presentació i 

pagament d'autoliquidacions, regulats en l'apartat 1 del referit article 62. 

b) Els venciments de terminis i fraccions d'acords d'ajornament i fraccionament ja 

concedits. 

c) Els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns als quals es refereixen els 

articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació. 

d) Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds 

d'informació amb transcendència tributària, així com els terminis per a formular 

al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència en els següents 

procediments: 

o Procediments d'aplicació dels tributs. 

o Procediments sancionadors. 

o Procediments de declaració de nul·litat. 

o Procediments de devolució d'ingressos indeguts. 

o Procediments de rectificació d'errors materials i revocació. 

e) Els terminis d'execució de garanties sobre immobles en l'àmbit de procediments 

administratius de constrenyiment. 

f) Els terminis per atendre requeriments i sol·licituds d'informació de la Direcció General 

del Cadastre. 

 

 S'amplien fins al 20 de maig de 2020 (tret que els terminis atorgats per la norma siguin 

majors, i en aquest cas seran aplicables aquests terminis) els venciments dels terminis que 

es comuniquin des de l'entrada en vigor del reial decret llei que s'indiquen a continuació: 

a) Com en el cas anterior, els relatius als pagaments en període voluntari i executiu de 

deutes tributaris liquidats (article 62, apartats 2 i 5 de la Llei general tributària).  



 

b) Els venciments de terminis i fraccions d'acords d'ajornament i fraccionament ja 

concedits Els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns als quals es 

refereixen els articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació. 

c) Els terminis corresponents a requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds 

d'informació o actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència; incloent els 

comunicats per la Direcció General del Cadastre. 

 

 


