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Torrent, 16 d’abril | La Fundació Horta Sud ha recopilat les principals novetats i canvis 

aplicables al teixit associatiu a conseqüència de la crisis del coronavirus. A continuació 

detallem les mesures extraordinàries aplicables a les associacions de conformitat amb les 

últimes disposicions adoptades en l’àmbit social i econòmic.  

 

1. IMPACTE DE L'ESTAT D'ALARMA EN LES SUBVENCIONS ATORGADES FINS AL 14 DE 

MARÇ 

Després de l'entrada en vigor del 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, les subvencions i ajudes públiques que ja hagueren sigut atorgades el 14 de març de 2020, 

podran modificar els terminis d'execució de l'activitat subvencionada i, en el seu cas, de 

justificació i comprovació d'aquesta execució, encara que no s'haguera contemplat en les 

corresponents bases reguladores (art 54). 

 

2. AJORNAMENT D’IMPOSTOS 

2.1. Reial Decret-Llei 7/2020, de 31 de març 

En l’article 14 del Reial Decret-Llei 7/2020 es estableix que, com a mesura extraordinària per a 

lluitar contra el coronavirus, Hisenda concedirà un ajornament d'un màxim de 6 mesos (els 3 

primers sense interessos) per als impostos que s'hagen de presentar entre el 13-03-2020 

i el 30-05-2020. Aquesta mesura inclou impostos que habitualment no es pot ajornar com són 

les retencions de l'IRPF (Models 111 i 115) i el pagament fraccionat de l'Impost de Societats 

(model 202). 

No es reclamaran interessos durant els 3 primers mesos de l'ajornament.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
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S'ha de sol·licitar en el moment de presentar l'impost, per la qual cosa, sol·licitem o no 

ajornament, s'ha de presentar igual dins dels terminis del calendari fiscal, que segueix en 

vigor. 

Les instruccions per a sol·licitar l'ajornament en la presentació d'impostos. 

Descàrrega el Calendari Fiscal per a associacions per a l’any 2020.  

 

2.2. Reial Decret-Llei 14/2020, de 14 d’abril  

El dimecres 15 d'abril es va publicar el Reial Decret-Llei 14/2020 pel qual s'estén el termini 

per a la presentació i ingrés d'algunes declaracions i autoliquidacions tributàries, estenent-

se exactament un mes, tant el pagament domiciliat com la data de presentació, però amb 

alguns detalls per a tindre en compte per a complir els requisits: 

• El termini de presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions tributàries, el 

venciment de les quals es produïsca entre el 15 d'abril i el 20 de maig, s'estén fins al 20 

de maig, nova data final de presentació sense domiciliació. 

• Només afecta als quals hagen de presentar-ho de manera obligatòria i amb facturació 

que no haja superat en 2019 els 600.000 €. 

• El termini de domiciliació s'amplia fins al 15 de maig.  

• Respecte a les autoliquidacions ja presentades amb ingrés domiciliat, encara que 

res diu aquesta norma, per la mecànica de la domiciliació i perquè així es va recollir en la 

referència al Consell de Ministres del 14 d’abril, el càrrec en el compte es realitzarà de 

manera automàtica el 20 de maig en lloc del 20 d'abril. 

• En resum, afecta als següents impostos trimestrals relacionats amb entitats sense ànim 

de lucre: 

o IRPF – Model 111 

o IRPF de Retencions d’arrendament – Model 115 

o Impost de Societats / Pagament Fraccionat – Model 202 

o IVA – Model 303 

 

Descàrrega el Calendari Fiscal per a associacions per a l’any 2020.  

 

3. SEGURETAT SOCIAL  

D'igual manera, existeix també l'opció d'ajornar el pagament de la Seguretat Social, o fins i 

tot de demanar una moratòria (les condicions i els requisits de la qual es desconeixen de 

moment). En qualsevol cas, a cap d'aquestes opcions podria acollir-se cap entitat que es trobe 

en situació d’ERTE. 

En cas d'optar per l'ajornament, l'interés seria del 0,5% (5€ per cada 1000€ de pagament), i 

només podria ser aplicable en els mesos de març (el pagament del qual és el 30 d'abril), abril (a 

pagar al maig) i maig (a pagar al juny). S'ha de sol·licitar abans del dia 10 del mes de 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://fundaciohortasud.org/calendari-fiscal-associacions/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://fundaciohortasud.org/calendari-fiscal-associacions/
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pagament (en el cas de març, abans del 10 d'abril). No ha d'haver-hi en vigor un ajornament 

previ. 

Enllaç per a fer la sol·licitud. 

Preguntes i respostes d’interès en matèria de Seguretat Social relacionades amb aquesta 

situació excepcional per la crisi del COVID-19. 

 

4. ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ DE LES ASSOCIACIONS 

De la mateixa manera, la Disposició final primera, apartat 13, del Reial Decret-Llei 11/2020, 

modifica les mesures adoptades en l'article 40 del Reial Decret-Llei 8/2020 i estableix que, encara 

que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d'alarma les sessions dels òrgans 

de govern i d’administració́ de les associacions podran celebrar-se per videoconferència 

o per conferència telefònica múltiple. 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/09recaudacion/!ut/p/z1/jZBPD4IwDMU_iweO0iJKxBsxxn9wMIY4dzEDB8MgI9s00U_vohcPivbW5vfa9woUCNCGXauSmUo2rLb9ngYH3wuGXohePMflDKM0Waehv_HngwB2XQCGCPQfPX6p6Kd-9QuwCQYqmSYl0JYZ0a-aQgJRPGeXI8ttSiAYvrc7oF07n5meQIdp66qsZfZ6YNRk_tieV7zgiiv3ouxYGNPqiYMOcu1qzlQu3BsTUrq5PDv4SSekNkA-4LDlGtpzSu7xAk-j-hoXUe8Bv23FlA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7

