Actualitzat: 29/04/20
RESUM D’AJUDES I MESURES DIRIGIDES AL SECTOR EMPRESARIAL
PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID 19
SERVEI D’ATENCIÓ DIGITAL
El Departament d’Empresa i Coneixement disposa d’un servei d’atenció digital a les empreses,
autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel
Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat.
Més informació:http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informarde-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

1. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A PERSONES AUTÒNOMES
GENERALITAT DE CATALUNYA
1.1.PRESTACIÓ AUTÒNOMS
RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril
- Prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a persones treballadores autònomes (persones
físiques) que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a
conseqüència dels efectes del coronavirus.
- Beneficiaris. Autònoms (persones físiques) amb activitat empresarial que les autoritats
sanitàries hagin decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. No està
adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, societats civils privades,
comunittats de béns, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors,
membres d'òrgans d'administració de societats.
- Requisits:

•

•

•
•

La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible
ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas de tributació individual. I d’igual quantia, en
relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al
sistema de tributació conjunta.
Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la
Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament,
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i
la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en
el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de
rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social s'aplicarà el criteri
establert a l'article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de març.
Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la
subvenció en un municipi de Catalunya.

•

•

•

En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució
TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil
per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de
2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada
subvenció.
Haver suspés la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del 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 ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i
normes concordants.
Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de
2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels
efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat
al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta
al RETA.

Incompatibilitat: és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció
públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat. És incompatible amb la prestació
extraordinària d’autònoms de l’Estat (veure 1.2 d’aquest document)
- Com s’acredita:El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions
responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa
quan se li sol·licit.
- Quan es podrà demanar?
A partir del dia 4 d'abril de 2020.
Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir partida de 7,5 milions €. Recomanem
que els autònoms comencin a preparar la documentació acreditativa dels seus ingressos,
despeses i resultats econòmics del març 2019 i 2020.
- Sol·licituds

•

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectadescoronavirus/

- Termini: 5 de maig de 2020.
GOVERN DE L’ESTAT
1.2 PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AUTÒNOMS
Real Decret Llei 8/2020 – BOE 18 de març de 2020
- Prestació econòmica per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no s'hagi
cotitzat per aquest concepte en el passat.
- Beneficiaris (autònoms, ja sigui persona física o societaris):
• Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma descrites
en el RD 463/2020 corregit pel RD465/2020.
• Autònoms en qualsevol activitat i/o en actiu, que hagin patit una caiguda d'almenys un 75%
en els seus ingressos del mes en què es sol·licita en comparació a la mitjana dels darrers
6 mesos. Exemple: si se sol·licita l’ajut a l’abril, el mes de març s’ha d’haver facturat menys
de 250€ si la mitjana del semestre de setembre a febrer va ser de 1000€ mensuals.
- Condicions:
•
•

No es necessita un període mínim de cotització.
No és necessari cursar baixa a la Seguretat Social ni Hisenda

•

•
•
•

Import: en la majoria de casos el 70% de la base de cotització mínima, que serien 661,86€
corresponent a una base de 994€. Si la base mitjana corresponent als darrers 12 mesos
anteriors fos superior, es percebria el 70% de la base mitjana. dels darrers 6 mesos.
L’ajuda es comptarà com a cotització, així l’autònom no perd les bonificacions per
manteniment de l’activitat i es manté l’alta a la Seguretat social continuant cotitzant.
La bonificació es percep durant un mes, amb la possibilitat de ser ampliat fins a l´últim dia
del mes on finalitzi l’estat d’alarma.
Aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social
(baixa de treball per compte aliena o pensió per jubilació).

- Sol·licitud:
• A la mútua col·laboradora del professional autònom. Cal una declaració jurada per part
dels autònoms que han tancat l’activitat, i la resta d’autònoms que acreditin que l’activitat
ha caigut en un 75%.
• Termini de sol·licitud fins al darrer dia del mes següent a què finalitzi l’estat d’alarma.
2. AJUTS A EMPRESES DE COMERÇ, SERVEIS, MODA I ARTESANIA
Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya
RESOLUCIÓ i CONVOCATÒRIA per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID19 (DOGC Núm. 8123 – 29.4.2020)

Hi ha 7 programes d’ajuts, dels quals el programes del 3 al 6 van destinats a empreses.
Sol·licitud: telemàtica. A partir del 30 d’abril fins que s’esgoti el pressupost i data màxima 31 de
desembre de 2020:
- http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/
CAL TENIR CERTIFICAT DIGITAL PER ENVIAR LA SOL·LICITUD.
Des de l’Ajuntament de Sant Gregori podem donar suport en la gestió d’aquestes subvencions:
promocio@santgregori.cat
Programa 3. Atorguen 2.500€ a fons perdut.
Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i
parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, que hagin hagut de tancar durant
l’estat d’alarma o bé que tot i estar obertes hagin tingut una disminució de la facturació de com a
mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte any anterior.
Dins dels serveis s’inclouen: Bars i restaurants, Tallers mecànics, Serveis de menjar preparat i
càterings, Perruqueries i salons d’estètica i bellesa, serveis de reparacions
Despeses subvencionables: Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el
període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que
pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com
l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin
a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística
Entre les despeses que s’accepten s’inclouen lloguers de locals, i adquisició de material sanitari:
EPI’s, mascaretes, mampares de protecció, etc....botigues online o temes tecnològics, etc... entre
d’altres despeses.

S’exclouen: Sous i salaris.- Subministres.- Amortitzacions i rentings.- Despeses de viatges tals
com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc. / Impostos.
Programa 4. Reactivació de locals buits i reformes en locals existents (amb antiguitat de
l’activitat de 10 anys). Fins a 5.000€ a fons perdut
Beneficiaris: Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda.
Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Accions subvencionables:
Àmbit 1. Recuperació dels locals buits
- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
- L'ús d'aparadors de locals tancats.
- La continuïtat de l'empresa comercial.
- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Àmbit 2: reforma d'establiments
- La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
- L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la
titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
- La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10
anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys)..
Requisits
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.
Àmbit 1:
En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte
corresponent.
Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
Han de disposar del corresponent permís municipal.
Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions
administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals
Àmbit 2:
En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha acreditar la
titularitat en, com a mínim, 5 anys.
En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a
mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior
si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).
Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç
Quantia de la subvenció
Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.
Despeses subvencionables
Àmbit 1:
Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les
despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions,
mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).
Àmbit 2:
Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal
sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren
subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de
camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).
PROGRAMA 5. MODA
Beneficiaris: Els professionals autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que
es dediquin en exclussiva a la fabricació de productes per al sector de la moda que acreditin que
per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement
de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació online) en la suma de la facturació dels
mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.
No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.
Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial
Accions subvencionables:
Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el període de recuperació
econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per
l'empresa un increment del volum de negoci i que l'ajudi a reactivar la fabricació i oferta de
productes de moda així com l'estimulació de la demanda, a través de la promoció i
comercialització de productes de moda.
Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l'empresa artesana i
el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial
dels establiments.
Quantia de la subvenció
Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros.
Despeses subvencionables
Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte i matèria primera, inversions
en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística,
així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb
excepció de:
- Sous i salaris
- Subministres
- Amortitzacions i rentings
- Despeses de viatges tals com: bitllets d'avió, dietes, hotels, etc
- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.
PROGRAMA 6. ARTESANIA
Beneficiaris:
Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d'activitats
incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30
de desembre, sobre l'activitat artesanal, que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de
14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el
70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020,
respecte al mateix període de l'any anterior.
S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat
Repertori de famílies d'oficis artesans.
Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.
Accions subvencionables:

Qualsevol tipologia d'acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica
degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar un increment del
volum de negoci i que l'ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes artesans, així
com l'estimulació de la demanda d'artesania.
Requisits
Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal.
En el cas de no disposar del carnet d'artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de
Catalunya, s'haurà d'aportar una memòria audiovisual on s'observi la persona artesana realitzant
una peça de complexitat tècnica elevada en l'ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb
indicació de/ls l'ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d'oficis artesans que realitza.
En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent.
Els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies
d'oficis artesans.
Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el
programa 5 per a la reactivació de la moda catalana.
Quantia de la subvenció
Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.
Despeses subvencionables
Qualsevol despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, tals com: Despeses
fixes d'estructura (com lloguers i subministres). Adquisició de matèria primera a proveïdors
externs. Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i
la seva logística. Participació en fires, exposicions, concursos i altres actuacions de
comercialització i promoció. I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions
corresponents, amb excepció de:
- Sous i salaris
- Amortitzacions i rentings
- Despeses de viatges tals com: bitllets d'avió, dietes, hotels, etc
- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

3. MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES COTITZACIONS
S'ha habilitat la Tresoreria General de la Seguretat Social per a concedir de forma excepcional
moratòries en el pagament de les cotitzacions socials pels pagaments del període de meritació
comprès entre abril i juny de 2020.
- No s’hi poden acollir les empreses que han tramitat un ERTO.
-Es pot endarrerir el pagament de la quota a càrrec de l’empresa (no la part corresponent al
treballador ni la cotització per accidents de treball i malaltia professional).
-No és aplicable a les quotes de març que s’hauran d’ingressar a finals d’abril
- Com sol·licitar-la. La sol·licitud es fa a través del sistema RED. Si l’empresa o autònom gestiona
aquests pagaments a través d’una gestoria es recomana que se li comuniqui a aquesta perquè ho
pugui tramitar.
- Quan. Dins dels 10 primers dies naturals del mes.

En el cas dels autònoms, els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat
podran abonar, fora de termini i sense cap recàrrec, les cotitzacions del mes de març
corresponents als dies previs a la declaració de l'estat d'alarma.
Les empreses que s’hagin acollit a l’ajut 1.2. (prestació per cessament d’activitat) no hauran de
pagar la quota mensual a la Seguretat Social.
Més informació:
S’ha de sol·licitat pel sistema RED
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45753
4. AJORNAMENT PAGAMENTS DEUTES
Es permet a empreses i autònoms que no tinguin en vigor l'ajornament de pagament de deutes
amb la Seguretat Social que puguin sol·licitar fins al 30 de juny l'ajornament de l'pagament dels
deutes que hagin de ingressar entre abril i juny, sense que s'apliqui cap interès. A més, es facilita
la realització dels tràmits relatius a l'ajornament de l'pagament de deutes, moratòries o
devolucions d'ingressos indeguts a través del sistema RED de comunicació electrònica.

5. ERTO
Les ERTOS són l’últim recurs. Es recomana, si és possible pel tipus d’activitat, que les empreses
intentin implantar mesures organitzaves laborals abans de recórrer a un ERTO:
- Teletreball
- Altres mesures. Es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat
interna negociades entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores
si és possible:
•
•
•
•
•
•
•

Ajustaments de la producció
Acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats
productives
Possibles adaptacions del calendari laboral
Programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives.
Redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
Establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball
Establiment de regles de compensació per al període de reorganització del temps de
treball

5.1. Condicions ERTO:
L’ERTO es pot sol·licitar en funció de:
- ERTO per causa de força major:
• La pèrdua d'activitat com a conseqüència de l'COVID-19, inclosa la declaració de l'estat
d'alarma, que impliqui suspensió o cancel·lació d'activitats.
• El tancament temporal de locals d'afluència pública.
• Restriccions en el transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i / o
mercaderies.
• Manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament
ordinari de l'activitat.
• Situacions urgents i extraordinàries a causa de el contagi de la plantilla o a l'adopció de
mesures d'aïllament preventiu decretat per l'autoritat sanitària.

- ERTO per causes econòmica, tècniques, organitzatives o de producció
5.2. Característiques de l’ERTO:
- Les persones objecte d’ERTO perceben el 100% del sou sense període mínim de cotització ni
exhauriment del dret d’atur. El seu contracte queda suspès temporalment. L’empresari no pot
acomiadar-los.
- No es poden suspendre els contractes legalment sense que hi hagi autorització administrativa
prèvia.
- En tot cas, les mesures extraordinàries estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir
la feina durant el període de sis mesos des de la data en què es reprèn l’activitat.
- Cal que l’empresa comuniqui als treballadors que tramitarà aquest expedient.
- En els supòsits autoritzats de força major, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonera
a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial, així com dels imports corresponents als
conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en
aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en
plantilla. Si l'empresa té 50 persones treballadores o més, l'exoneració de l'obligació de cotitzar
arribarà a l'75% de l'aportació empresarial.
Aquesta exoneració s'aplicarà a sol·licitud de l'empresari, prèvia comunicació de la identificació
dels treballadors i períodes de suspensió o reducció. Serà suficient la verificació que el SEPE
procedeixi a el reconeixement de la corresponent prestació d'atur pel període de què es tracti.
5.3. Com tramitar:
- ERTO de força major Covid19:
1. S'inicia mitjançant la sol·licitud de l'empresa a l'autoritat laboral, que s'acompanyarà d'un
informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat com a conseqüència de l'COVID-19, així
com, si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa. Paral·lelament, l'empresa haurà
de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe i la documentació
sobre les causes acreditatives.
2. En el termini de 5 dies des de la sol·licitud, aquesta Autoritat haurà de dictar resolució, previ
informe si és el cas d'Inspecció de Treball, i es limitarà a la constatació d'existència de la força
major al·legada. La suspensió o reducció de jornada tindrà efectes des de la data de el fet causant
de la força major.
- ERTO per causes econòmica, tècniques, organitzatives o de producció
• S'ha de comunicar a la representació legal de les persones treballadores la intenció de la
companyia d'iniciar un període de consultes per a dur a terme aquesta mesura. Amb la
comunicació, s'ha d'aportar la documentació justificativa de la mesura i que es tracta d'una
situació temporal.
- En els supòsits en què no existeixi, la comissió representativa de les persones treballadores per
a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius de el
sector a què pertanyi l'empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del
conveni col·lectiu d'aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels
sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories
representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió
estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits per la resta de la plantilla. En

qualsevol dels dos casos, la comissió representativa ha d'estar constituïda en un termini màxim de
5 dies.
• Paral·lelament, s'ha de comunicar a l'autoritat laboral, aportant la mateixa documentació que en
el supòsit d’ERTO de força major.
• El període de consultes tindrà una durada màxima de 7 dies.
• L'informe d'Inspecció de Treball i Seguretat Social -potestatiu-, s'elaborarà en el termini màxim
de 7 dies.
• Finalment, s'ha de realitzar una comunicació final amb la decisió a la RLPT, a les persones
afectades, així com a l'Autoritat Laboral.
Web per sol·licitar:

https://treball.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-desuspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&evolutiuTramit=1
En cas de NO OPTAR per un ERTO i mantenir els llocs de treball total o parcialment, es poden
ajornar les quotes a la Seguretat Social (punt 2) i també les retencions per IRPF dels
treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de
març (punt 4).
Més informació:https://www.pimec.org/es/institucion/actualidad/noticias/documentacion-necesaria-

tramitacion-expedientes-regulacion-empleo
6. AJORNAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS
El RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, però no s'aplica als
terminis tributaris de l’estat. Només s'amplien els terminis de pagament.
S’hauran de presentar igualment les declaracions o autoliquidacions, i totes les que
estiguin presentades fins al 30 de maig es podrà sol·licitar l’ajornament del seu pagament.
Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model
111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense
interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui unànime o autònom amb
facturació no superior a 6.010.121,04 €.

7. MESURES FISCALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de
Catalunya i dels tributs cedits fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el reial
decret 463/2020, de 14 de març.
Impostos beneficiats:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Impost sobre successions i donacions
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Impost sobre estades en establiments turístics,
Impost sobre begudes ensucrades envasades,
Tributació sobre el joc,
Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques,
Impost sobre els habitatges buits,
Impost sobre grans establiments comercials,
Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

8. MESURES PER A DONAR LIQUIDESA A LES EMPRESES
S’han establert línies de crèdit addicional a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis,
l’import mínim és de 50.000 Euros.
Es recomana que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per
als propers 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que contactin amb les
seves entitats financeres de referència.
L’empresa ha de mantenir la plantilla (no obstant això, el crèdit SI es compatible amb l’ERTO ja
que la relació laboral es manté, tot i que l’activitat se suspèn) i honorar els seus compromisos de
pagament afectats pel COVID-19 (en conseqüència el crèdit no es pot utilitzar per a pagar
compromisos financers anteriors a la crisi)
- Beneficiaris: Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació
d'emergència de l'Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.
- Condicions del préstec Tipus màxim: EURIBOR més diferencial fins a 2,5 punts
- Condicions de l'aval:
• Comissió anual de l'1% de la quantitat avalada (impacte de l'0,75% sobre l'import del
préstec).
• Sense comissió d'obertura.
• Sense comissió de cancel·lació de l'aval.
- Període -Un total de 4 anys, dels quals 1 és de carència
- On tramitar: Cal anar a l'entitat financera, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui
convenir.
- Quines condicions s'exigeixen per accedir a aquests préstecs?
• Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.
• Que la tresoreria de l'empresa s'hagi vist afectada per l'actual situació d'alarma de l'Covid19 (caiguda de comandes, impagaments ...).
• És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO)
• Es pot aplicar el préstec a pagaments de quotes que vencin d'altres compromisos
financers

•

Import a sol·licitar: En funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada
de la situació d'alarma de l'Covid-19, pels diferents conceptes que l'afectin (caiguda de
comandes, impagaments ...).

9. MORATÒRIA HIPOTEQUES
RD Llei 8/2020 17 de març.
Les persones que estan en situació de vulnerabilitat i amb dificultats per atendre el pagament de
les hipoteques, poden sol·licitar a les entitats financeres una moratòria o ajornament en el
pagament de les quotes hipotecàries, tant pel que fa a l’amortització com a interessos. No es
podran aplicar interessos de demora, ni comissions.
El RDLlei 11/2020 de 31 de març amplia les moratòries també als locals o oficines amb
hipoteca dels autònoms.
Beneficiaris:
 Aquells que tinguin un préstec hipotecari per a l’habitatge habitual.
 S’amplia la moratòria de pagament d’hipoteques també per a locals i oficines d’autònoms
Avalistes del deutor principal respecte de l’habitatge habitual
Tots ells han de complir els criteris de vulnerabilitat econòmica que es detallen a l’article 16 del
RDLL 11/2020 de 31 de març.


Propietari d’habitatge diferents a l’habitual que estiguin llogats i que hagin deixat de
percebre la renta des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, o deixi de percebre-la
fins a un mes després de la finalització del mateix.

Termini: el termini per sol·licitar aquesta moratòria a les entitats financeres és de fins a 15 dies
després que acabi l’estat d’alarma.
Com sol·licitar:
A l’entitat bancària que tindrà un termini de quinze dies per fer efectiva.
La moratòria no requereix acord entre les parts, ni novació contractual, però s’haurà de formalitzar
en escriptura pública i inscriure’s en el Registre de la propietat. Donades les restriccions de
mobilitat, durant la vigència de l’estat d’alarma no podran formalitzar-se les inscripcions al registre
públic, però s’haurà d’aplicar la moratòria igualment dins del termini de 15 dies.
10. REDUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE JORNADA
Es reconeix el dret a l’adaptació o reducció de jornada, amb reducció proporcional del salari
del treballador que es trobi en alguna de les situacions següents:
Quan el treballador/a hagi d’atendre al cònjuge o parella de fet o familiar fins el 2n
grau de consanguinitat que per raons d’edat, malaltia o discapacitat, requereixi d’atenció
personal i directa.
Quan la persona que fins el moment tenia cura d’un familiar dels detallats anteriorment, no pot seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.
Treballador/a que s’ha vist afectat pel tancament de centre educatiu o d’altres que
atenia a un familiar dels especificats (centres de dia per a gent gran o per a persones amb
discapacitat).
És un dret individual del treballador/a, que té especial protecció.

La sol·licitud s’ha de limitar a l’actual període excepcional de crisi sanitària i s’ha
d’adaptar a les necessitats concretes de cada cas que han d’estar degudament acreditades, però també a les necessitats d’organització de l’empresa. La petició ha d’estar justificada, ser raonable i proporcionada i es recomana que empresa i treballador facin tot el possible per arribar a un acord.
Contempla dos plantejaments:
Adaptació de jornada: Distribució del temps de treball o de qualsevol altra condició de treball com:
Canvi de torn.
Alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada.
Canvi de centre de treball.
Canvi de funcions.
Canvi de la forma de prestació del treball (tele-treball, etc).
Qualsevol altra forma de canvi en les condicions que sigui raonable i proporcionat tenint en compte l’excepcionalitat i provisionalitat de la situació.
Reducció de jornada: El treballador/a en alguna de les situacions que s’han detallat pot demanar una reducció especial de la jornada per guarda legal o atenció directa d’un familiar.
Pot arribar al 100% de la jornada però s’ha de justificar i ser raonable i proporcionada
a la situació de l’empresa.
11. AJUTS AL LLOGUER:
Beneficiaris:
 Persones en situació d'atur, en un ERTO, que hagin hagut de reduir la seva jornada laboral
per motiu de cures o qualsevol altra circumstància similar que suposi una pèrdua
substancial d'ingressos. També pot acollir-se a aquest ajut els treballadors autònoms que
hagin vist reduïts els ingressos durant la crisi sanitària.
Requisits que ha de complir la unitat familiar en el mes anterior a la data de sol·licitud :


Complir el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual
(IPREM), que el Govern ha fixat en 537,84 euros al mes. És a dir, en una família sense
fills, caldria cobrar 1.613,52 euros bruts a l'any (537,84 € X3) o el que és el mateix:
19.362,24 euros a l'any en 12 pagues o 22.589,28 euros en 14 pagues .
o El límit s'incrementarà en 0,1 vegades per cada fill o persona major de 65 anys a
càrrec de la unitat familiar. És a dir, el salari brut anual augmentaria a 1.774,87
euros amb un membre més, en 1.936,22 euros en cas de dos, per exemple.
o En cas de famílies monoparentals l'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15
vegades l'IPREM per cada fill. És a dir, 1.855,54 euros al mes.
o Si algun dels membres de la unitat familiar té declarada una discapacitat superior al
33%, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti de manera permanent per
realitzar una activitat laboral, el límit serà de quatre vegades l'Iprem (2.151,36 euros
bruts a el mes), sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
o El límit de l'Iprem augmentarà a cinc vegades (2.689,2 euros al mes) si
l'arrendatària és una persona amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat
intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a l'33 per cent,
o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat
reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu
que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una
activitat laboral.



La renda de lloguer, sumada a les despeses i subministraments bàsics (electricitat, gas,
gasoil per a calefacció, aigua corrent, telecomunicacions i pagament de la comunitat) ha de
representar el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.



No podran accedir a les ajudes aquelles persones propietàries o usufructuàries d'algun
habitatge a Espanya. Amb l'excepció que només tinguin una part de la mateixa per
herència o, els qui, sent titulars, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per: separació o
divorci, causa aliena a la seva voluntat o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de
discapacitat.

Quins documents cal presentar?









En situació legal d'atur: un 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.
Per 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, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per
l'interessat .
Quant a el nombre de persones que habiten en l'habitatge habitual cal presentar el llibre de
família o document acreditatiu de parella de fet, el certificat de de les persones
empadronades a l'habitatge (amb referència a el moment de la presentació dels
documents acreditatius i als sis mesos anteriors). Així com la declaració de discapacitat, de
dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral en cas que fos
necessari.
La titularitat dels béns amb una nota simple del servei d'índexs de el Registre de la
Propietat de tots els membres de la unitat familiar per demostrar que no són propietaris de
cap habitatge.
Una declaració responsable de deutor o deutors relativa a l'acompliment dels requisits
exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients. A més, segons el reial decretllei, els llogaters que no puguin aportar algun dels documents que l'acreditin en
situació legal d'atur o en titularitat d'un habitatge pot substituir per una declaració
responsable que justifiqui els motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi
de l'COVID-19. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues
tindran un mes de termini per aportar aquests documents.

Tipus d’ajudes del lloguer:


Suspensió de desnonaments. Suspesos tots els desnonaments sense alternativa
habitacional fins a sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.



No es podran pujar els preus dels lloguer de contractes vigent en 6 mesos.



Pròrroga extraordinària en els contractes de lloguer. Pròrroga extraordinària i automàtica
de sis mesos en els contractes d'arrendament de l'habitatge habitual que expirin durant les
mesures especials de confinament de la crisi sanitària. Es mantindran els termes i
condicions establerts per al contracte, de manera que el propietari no podrà apujar el
lloguer.



Microcrèdits sense interessos. El Govern juntament amb l'ICO ha aprovat una línia d'avals i
microcrèdits sense despeses ni interessos que podran retornar en 6 anys, ampliables a 10.
Aquests ajuts han de dedicar-se íntegrament al pagament del lloguer, i podran cobrir un
import màxim de sis mensualitats. A més, per a aquells llogaters que tot i així no puguin fer

front al seu lloguer disposaran d'ajudes directes de l'Estat per poder saldar el seu deute
(fins a 900 euros al mes i 200 euros de subministraments i manteniment). Per sol·licitar un
microcrèdit, l'inquilí haurà de presentar-li a la seva entitat financera la documentació
requerida pel Govern. Aquest préstec anirà directament destinat al pagament del lloguer,
és a dir, "el beneficiari no podrà disposar de diners físicament"


Ajuts econòmics al lloguer. a quantia d'aquest ajut serà de fins a 900 euros al mes i de fins
al 100% de la renda o, si escau, de fins al 100% del préstec que s'hagi demanat. Seran els
òrgans competents de cada comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i de Melilla els
que determinin la quantia exacta d'aquestes ajudes, dins dels límits establerts per a aquest
programa.



Distinció entre petits i grans propietaris. Els petits propietaris rebran la renda del seu
habitatge de forma íntegra; però, els grans forquilles podran triar entre: reduir el deute del
llogater al 50% o reestructurar en 3 anys. En cas que es redueixi el deute del llogater al
50% serà durant la durada de l'estat d'alarma i les mensualitats següents si no fos suficient
en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada pel Covid-19, amb un màxim en tot
cas quatre mesos. Si el deute del llogater es reestructura amb la moratòria del lloguer, es
fraccionen les quotes de la renda durant al menys tres anys amb la mateixa temporalitat
que l'altra opció, i sempre dins de la vigència del contracte o les seves pròrrogues. La
persona llogatera no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades seran
retornades sense interessos.

12 . SUBMINISTRAMENTS LLUM, AIGUA, GAS I ALTRES
- Prohibició de talls de subministrament. Durant la vigència de l’estat d’alarma no es podrà tallar el
subministre energètic de cap tipus en l’habitatge habitual.
- S’amplia el bo social per a les persones que hagin quedat en situació de vulnerabilitat.
- S’aplica una moratòria en el pagament dels subministres per a autònoms i pimes, i aquests
podran adaptar els seus contractes a la nova realitat sense penalització.
- Reducció del 50% del cànon de l’aigua pels usuaris industrials i activitats econòmiques i
ramaders. S’aplicarà durant 2 mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig.
- Es flexibilitzen els contractes d’aigua, llum i gas per a les empreses, permetent suspendre o
modificar de manera temporal els contractes de subministres per ajustar-los a les noves
necessitats de consum. Al finalitzar l’estat d’alarma es podrà demanar la reactivació o
reajustament dels contractes, en un termini de 3 mesos.

13. CERTIFICATS ELECTRÒNICS
Per últim, i davant la falta d’atenció presencial en les oficines de l’AEAT, els contribuents que
tinguin el certificat electrònic caducat o a punt de caducar poden seguir utilitzant-lo les properes
setmanes, mentre duri la situació d’excepcionalitat derivada del COVID-19.
14. SECTOR TURÍSTIC
Eliminació de la quota mínima cànon de l’aigua
El Departament de Territori i Sostenibilitat elimina la quota obligatòria mínima del cànon de l’aigua
específic que liquiden els establiments del sector turístic.
Consisteix en la no aplicació, en les factures o liquidacions corresponents als mesos d’abril a
desembre de l’any 2020, en funció de les places nominals dels establiments hotelers, càmpings o
similars.

15. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril

BENEFICIARIS: Treballadors per compte propi o per compte d'altri, amb residència legal a
Catalunya, que reuneixin els requisits:
a) Tenir més de divuit anys.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Trobar-se en alguna de les situacions següents:
c.1) Ser treballador per compte d'altri i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal
d'ocupació, d'acord amb els supòsits que preveuen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la
COVID-19, o ser fix discontinu inclòs en l'article 25.6, o bé tenir extingit el seu contracte de treball
de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
c.2) Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat
econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
d) Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació del total
dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any
anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una
antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a un any, la
comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de
treball o de l'alta per compte propi, respectivament.
e) Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos
de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.
A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat
familiar. S'entén per unitat familiar la que està formada per una o més persones que conviuen en
el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles
familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o
vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge
compartit.
f) La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
g) En el cas dels treballadors fixos discontinus, s'han d'aplicar al compliment dels requisits les
particularitats que tenen per raó de la seva condició.
QUANTIA:
La quantia de la prestació és de 200 euros, de pagament únic.
La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible amb les altres
prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret
per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social,
si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d'aquestes.
TERMINI: des del 30 d’abril fisn que s’esgoti el pressupost
SOL·LICITUD: S'ha de presentar electrònicament mitjançant l'apartat de Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

