
Relació de les principals mesures d'ajut per a les persones treballadores 
autònomes i PIMES durant la crisi de la COVID-19  

 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA 30/11/2020 
 

NOVETATS 

AJUT PER A INSTAL·LACIONS JUVENILS AFECTADES ECONÒM ICAMENT PER 
LA COVID-19  

Presentació de sol·licituds 
El termini per presentar els formularis de sol·licitud és des de les 9h del 2 de desembre 
fins a les 15h del 10 de desembre de 2020. 

Persones beneficiàries i requisits 
Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les entitats, les empreses i les 
persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o 
aules de natura, i campaments juvenils. 

Caldrà que compleixin els següents requisits: 

1. Ser titulars o gestores de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les que 
sol·liciten l’ajut, les quals han d’estar inscrites en el Registre d’Instal·lacions 
Juvenils de la Direcció General de Joventut. 

2. Tenir inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de 
Joventut les places de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les quals 
sol·liciten l’ajut. 

3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició 
de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

Per tant, NO es poden acollir a aquests ajuts els “terrenys d’acampada”. 

Quantia 
L'ajut s’abonarà en un pagament únic de 5.000 euros per cada instal·lació juvenil que 
es complementarà amb una aportació de 25 euros per a cada plaça de la instal·lació 
juvenil inscrita en el Registre d’Instal·lacions Juvenils. L'import màxim total serà de 
40.000 euros per cada entitat, empresa o persona autònoma sol·licitant. 

TRÀMIT: 



https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepart amentaltramit/tramit/PerTem
es/Ajut-per-a-installacions-juvenils-afectades-econ omicament-per-la-covid-
19?category=76573236-a82c-11e3-a972-000c29052e2c  

INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL M ANTENIMENT DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PERSONES AUTÒNOMES I MICRO EMPRESES 
ENFRONT LA COVID-19  

La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries 
d'ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones 
treballadores que formin part d’una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran 
considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i 
podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les 
convocatòries.  

Presentació de sol·licituds: ATENCIÓ:  
Del 30 de novembre (a les 9 del matí) al 7 de desem bre (a les 3 de la tarda). 

 Requisits  per accedir-hi  

1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.  
2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al 

RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020. 
3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del 

darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 
35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual 
quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, 
en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.  

4. El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de 
superar l'import de 13.125 euros.  

5. Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.   

6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, 
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 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de 
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de 
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la 
Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la 
convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les 
persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones 
treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els 
efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19. 

INFOGRAFIA: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/inscripci
o_previa_autonoms/registre-autonoms.pdf 



TRÀMIT: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/222
89-Inscripcio-previa-ajuts-manteniment-activitat-economica-autonoms-
microempreses?category= 

AJUT EXTRAORDINARI PER A PROFESSIONALS DE LA CULTUR A  

Presentació de sol·licituds: ATENCIÓ. 
Del 27 de novembre (a les 9 del matí) fins al 4 de desembre de 2020 (a les 9 del 
matí). 

Requisits  

a. Ser major de divuit anys. 
b. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 
c. Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta 

en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social ( RETA) o per compte 
aliè, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat 
Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres 
activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per 
raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat 
Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 2020. 

d. El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona 
beneficiària no han de superar l’import de 13.000 euros. 

e. Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la crisi 
sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, 
tallers, o altres) així com els serveis pels quals havia estat contractada o als 
quals s'havia compromès. 

f. Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l'entitat o 
l’empresa organitzadora. 

 
Quantia de l'ajut: S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment 
total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.  

L'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o 
privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’ajut extraordinari pel manteniment 
de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a 
les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, regulat al 
capítol I del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre. 

TRÀMIT: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/222
58_Ajut-professionals-activitats-culturals-suspeses-per-crisi-sanitaria?category=  



SUBVENCIONS BARS, RESTAURANTS, ESTÈTICA, PARCS INFA NTILS, OCI 
NOCTURN I CENTRES COMERCIALS  

OBERTA LA LÍNIA D'AJUTS A PARCS INFANTILS I OCI NOC TURN.  

La resta de línies obriran properament. 

El govern de la Generalitat ha publicat avui una nova subvenció en l’àmbit de les 
activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci 
nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats 
econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la 
COVID-19. 

Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la 
situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, 
que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i 
establiments i la prohibició de l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils 
privades en espais tancats. També inclou la concessió de les subvencions en l’àmbit 
de les activitats d’oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, 
davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2782/2020, de 19 
d'agost. 

Quantia de la subvenció 

• Per a bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o 
locals de centres o recintes comercials, aportació única de 1.500 euros. 

• Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros. 
• Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, 

sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de 
joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de 
menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments 
de 10 o més treballadors. 

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o 
privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en 
cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada. 

OBERTA LA LÍNIA D’AJUTS. 

OBERT :ajuts parcs infantils i oci nocturn fins a les 14:00 hores del dia 30 de 
desembre de 2020 La resta de línies obriran properament. 

ACCÉS AL TRÀMIT: 

http://ccam.gencat.cat/ca/tramits/formulari_subvencions/index.html  



AJUTS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC  DE 
CATALUNYA AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈN CIES DE 
LA COVID-19 

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la resolució EMC/2810/2020 
publicada al DOGC el dia 9 de novembre, ha aprovat les bases  per a una nova ajuda 
a autònoms i empreses del sector turístic a Catalunya. L’objecte d'aquestes bases és 
regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del 
sector turístic, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la 
COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la 
continuïtat de la seva activitat. 

Persones o entitats beneficiàries: 

1. Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones 
professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens 
de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector 
turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els 
capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme 
de Catalunya: 

2. Guies de turisme de Catalunya habilitats. 
3. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments 

turístics, càmpings i establiments de turisme rural. 
4. Agències de viatges. 
5. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que 

contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al 
territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen 
les propostes. 

A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents: 

1. Congressos i turisme de reunions. 
2. Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi 

natural i excursions. 
3. Senderisme. 
4. Cicloturisme. 
5. Enoturisme. 
6. Ecoturisme. 
7. Activitats aquàtiques i nàutiques. 
8. Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics. 

S'hi inclouen també les explotadores d'habitatges d'ús turístic. D'acord amb les 
condicions específiques de compliment que s'especifiquen addicionalment. 

Tota la informació: 

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/emo_canal_intern/faq/ajuts-
empreses/subvencions_turisme_covid_ACT/ 



ACCÉS AL TRÀMIT: El termini presentació de sol·licituds és fins a les 14.00 h del 
30/12/2020. 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Su
bvencions-per-a-autonoms-i-empreses-del-sector-turistic-de-Catalunya-afectats-
economicament-per-la-COVID-19-Agencia-Catalana-de-Turisme 

NOVA MODALITAT D'ERTO: SOL·LICITUD DE CONSTATACIÓ D E L’EXISTÈNCIA 
DE FORÇA MAJOR PER LIMITACIÓ DE L’ACTIVITAT  

Aquesta modalitat està prevista per als supòsits en què la limitació de l’activitat de 
l’empresa es correspongui amb una activitat impedida fins al 23.11.2020 per 
Resolucions del Departament de Salut, i sempre que aquest impediment hagués estat 
constatat en una resolució de l’Autoritat Laboral. 

El formulari conté un desplegable que obliga a seleccionar quina és l'activitat prevista 
a la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, del Departament de Salut, que 
comporta la limitació de l’activitat de l'empresa. 

En el cas que l'empresa no pugui seleccionar cap activitat del desplegable, haurà de 
presentar el formulari de la modalitat "Sol·licitar la constatació de l'existència de força 
major" i seleccionar l'opció "Limitació" de l'activitat. 

Al formulari s’ha d’indicar obligatòriament el número de referencia ID de l’anterior 
expedient d’impediment de l’empresa, sempre que en aquell s’hagués dictat una 
resolució constatant una causa d’impediment de l’activitat. 

Accés al tràmit: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Pro
cediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-
jornada-arts.-47-i-51-ET?category=771159ce-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&moda=1 

CREACIÓ DEL FONS EXTRAORDINARI ADDICIONAL 2020 PER ALS ENS 
LOCALS  

ES CREA EL FONS EXTRAORDINARI ADDICIONAL 2020 PER A LS ENS LOCALS 
AMB UNA DOTACIÓ DE 20.000.000 D'EUROS PER AL FINANÇ AMENT DE LES 
DESPESES EN QUE INCORRIN ELS ENS LOCALS BENEFICIARI S PER RAÓ DE 
LES MESURES QUE ADOPTIN PER FER FRONT A LA CRISI SA NITÀRIA, 
ECONÒMICA I SOCIAL GENERADA PER LA COVID-19 .  

Es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals amb una dotació de 
20.000.000 d'euros per al finançament de les despeses en que incorrin els ens locals 
beneficiaris per raó de les mesures que adoptin perfer front a la crisi sanitària, 
econòmica i social generada per la COVID-19. 



Són beneficiaris del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, els 
ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades. 

Més informació: 

HTTPS://DOGC.GENCAT.CAT/CA/PDOGC_CANALS_INTERNS/PDO GC_RESULTA
TS_FITXA/?ACTION=FITXA&DOCUMENTID=886876&LANGUAGE=C A_ES 

AJUTS EXTRAORDINARIS I D'EMERGÈNCIA PER FER FRONT A  LA SUSPENSIÓ 
DE L'OBERTURA AL PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS ESPOR TIVES A 
CATALUNYA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA,  ECONÒMICA I 
SOCIAL DE LA COVID-19.  

Termini de sol·licituds: del 30 de novembre a les 1 2:00 h al 4 de desembre de 
2020 a les 23:59 h. 
 

Tràmit:  
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/222
85-Ajuts-extraordinaris-i-demergencia-al-sector-esportiu-per-fer-front-a-les-
consequeencies-de-la-COVID-19 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER SOCIAL EN CENTR ES 
EDUCATIUS I EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE I  DE LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS PER FER FRONT A LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 

MODIFICACIÓ PARCIAL DEL DECRET LLEI 41/2020, DE 10 DE NOVEMBRE 

Es modifiquen els apartats a) i b) de l'article 2.1 del Decret llei 41/2020, de 10 de 
novembre, que queden redactats de la manera següent: 

“a) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic 
dirigit a les federacions, coordinadores d'entitats i entitats no federades d'educació en 
el lleure que fan activitats de cap de setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 
anys i que estiguin inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de 
Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En el cas de les federacions i les coordinadores d'entitats d'educació en el lleure l'ajut 
consistirà en un import de 500 euros per cada centre o agrupament que hi estigui 
adscrit. En el cas de les entitats no federades, l'ajut consistirà en un import únic de 500 
euros. 

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per 
un import fix de 3.500,00 euros, dirigit a:  



b.1) Les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut 
esmentada que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana (entre dilluns i 
divendres) dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys.  

Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes aquelles que 
contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien la 
ciutadania activa, realitzant un perfil d'activitats divers i no especialitzades i mitjançant 
eines pedagògiques pròpies de l'educació en el lleure. 

b.2) A les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que 
realitzen activitats extraescolars.  

Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents: 

b.2.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general 
realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments 
obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual 
dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del 
centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut.  

b.2.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves 
d'entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:  

b.2.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.  

b.2.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes.  

b.2.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.  

b.2.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques. 

b.2.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.  

b.2.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en 
establiments autoritzats.  

b.2.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions 
esportives. 

b.2.2.8) Les activitats educatives descrites a l'apartat b.1) realitzades per persones 
treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d'Entitats 
Juvenils de la Direcció General de Joventut”. 

2. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 3 del Decret llei 41/2020, de 10 de 
novembre, que queden redactats de la manera següent: 

“3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra a) de 
l'article 2.1 les federacions, coordinadores d'entitats i entitats no federades d'educació 



en el lleure inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que 
fan activitat de cap de setmana dirigida a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin 
estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es 
consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a 
l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada”: 

3.2 Poden ser beneficiaris d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) de 
l'article 2.1: 

a) Les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut 
que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves 
d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles 
activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada.  

b) Les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i 
altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d'alumnes o 
les fundacions, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques en 
epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus propis mitjans 
activitats extraescolars dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat 
suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren 
suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en 
vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada.”  

3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que 
queda redactat de la manera següent: 

“5.2. El criteri d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la 
sol·licitud, sempre que s'acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb 
la disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació 
d'acord amb l'article 6.2”. 

Més informació: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/me
sures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-
empreses-i-autonoms/ajuts-sector-lleure-educatiu-activitats-extraescolars/ 

Termini: de les 9 hores del 3 de desembre fins a le s 20 hores de l’11 de 
desembre de 2020 

Tràmit: 
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/222
75-ajuts-extraescolars-covid 

 



SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL  

EXTENSIÓ DELS TERMINIS DE VENCIMENT I DE MANCA DE L ES OPERACIONS 
DE FINANÇAMENT A AUTÒNOMS I EMPRESES QUE HAN REBUT AVAL PÚBLIC 
CANALITZAT A TRAVÉS DE L'INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL . 

El termini de venciment dels avals alliberats a l'empara de el Reial decret llei 8/2020, 
de 17 de març, s'estendrà per un període addicional màxim de tres anys, sempre que 
es compleixin els requisits recollits en aquest article i el venciment total de l'operació 
avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l'operació. 

 Perquè el deutor pugui sol·licitar l'aplicació de les mesures previstes en l'apartat 
anterior, ha de complir els requisits següents: 

a. Que hi hagi intervingut sol·licitud del deutor per a les mesures descrites en els 
apartats 1 o 2. 

b. Que l'operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de 90 
dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgades per l'entitat a 
mateix client. 

c. Que el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la 
Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) en la data de formalització 
de l'extensió. 

d. Que l'entitat financera no hagi comunicat a l'entitat concedent de l'aval cap 
impagament de l'operació avalada amb el deutor a la data de la formalització de 
l'extensió. 

e. Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal. 

f. Per a l'aplicació de les mesures 1 i 2, el finançament avalada s'hagi formalitzat abans 
de la data de publicació d'aquest Reial decret llei en el «Butlletí Oficial de l'Estat». 

g. Que la sol·licitud de les mesures 1 i 2 per part del deutor a l'entitat no sigui més tard 
de el 15 de maig de 2021. 

h. Que el deutor compleixi, per a sol·licitar l'extensió de l'aval, amb els límits establerts 
en la normativa d'Ajudes d'Estat de la Unió Europea. 

MÉS INFORMACIÓ: 

HTTPS://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS/2020/11/18/PDFS/BOE-A-2 020-14368.PDF 

CREACIÓ DEL CENS D'ESPAIS DE CULTURA RESPONSABLES.  

Creació del Cens d'espais de cultura responsables 



1. Es crea el Cens d'espais de cultura responsables, de caràcter electrònic, que 
gestiona el departament competent en matèria de cultura. 

2. Es poden incloure en el Cens espais de qualsevol tipus en què es desenvolupin 
majoritàriament activitats culturals i que s'ubiquin a Catalunya. 

Els requisits que han de complir els espais culturals per a la inclusió al Cens són els 
següents: 

a) Adoptar totes les mesures sanitàries que determinin les autoritats competents per 
evitar el risc de pandèmia de la COVID-19 i aprovar un protocol sanitari per a l'espai 
cultural per prevenir la COVID-19. 

b) Assumir el compromís, mitjançant l'adopció de programes d'actuació, de promoure 
mesures inclusives i de millora de la salut anímica de la ciutadania orientades a evitar 
el risc d'exclusió social de col·lectius especialment vulnerables per raons 
econòmiques, socials, de gènere o d'inserció social. 

Sol·licituds per a la inclusió al Cens 

1. Les persones físiques o jurídiques titulars o gestores dels espais culturals han de 
presentar una sol·licitud, d'acord amb el formulari que determini el departament 
competent en matèria de cultura, a través del portal Tràmits gencat del web de la 
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), utilitzant els sistemes d'identificació 
i signatura electrònica que admet la seu electrònica. 

2. Les persones interessades han de fer constar a la sol·licitud, com a mínim, les 
dades generals del titular o gestor de l'espai cultural, la ubicació, l'aforament màxim del 
local i les dades de qui en fa la declaració com a representant. 

Més informació: 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=886836&language=ca_ES 

DECRET LLEI PER ALLEUGERIR LA CÀRREGA DELS LLOGUERS  DELS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS . 

Avui, el BOE, Boletín Oficial del Estado, publica c om a Decret Llei, el Decret 
34/2020 de 20 D’Octubre de la Generalitat de Catalu nya. 

“Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad 
económica desarrollada en locales de negocio arrendados”  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14371.pdf 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=884577&language=ca_ES 



Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra 
la COVID-19 podran renegociar el preu dels lloguers. El Consell Executiu ha aprovat 
un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els 
propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la 
mensualitat. 

Rebaixa del 50 % en els establiments tancats 

Si l’acord entre les parts és impossible, la nova norma fixa que l’import del lloguer dels 
negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que 
el llogater hagi notificat la voluntat de negociar. 

Amb les restriccions en vigor, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, 
centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques. 

Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial 

A les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord per la revisió temporal del 
lloguer, la rebaixa de la quota també serà del 50 % de la part desaprofitada.  

És a dir, que si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la 
totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en pot treure rendiment, però només 
pagarà el 50 % de la part restringida per les mesures sanitàries. 

Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris 
parcialment afectats hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels. 

Exclusió dels productes per endur i de l’enviament a domicili. 

Als efectes d’aquesta norma, la venda de producte per endur i l’enviament a domicili 
no es tenen en compte. Per exemple, si aquest és l’únic servei que pot oferir un 
restaurant, el decret llei considera que el negoci està tancat i que la reducció de la 
quota del lloguer ha de ser igualment del 50 %. 

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVE GACIÓ 
D'ESPANYA  

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSI Ó D'AJUTS  
DESTINATS A FOMENTAR L'EMPRENEDORIA FEMENINA I A LA  CREACIÓ 
D'EMPRESES PER DONES 2020. 

Les persones beneficiàries dels ajuts podran ser: 

1. Línia 1. Dones que estiguin treballant per compte propi i que s'hagin donat d'alta en 
RETA en els últims 12 mesos. 

2. Línia 2. Dones que hagin creat la seva empresa en els últims 12 mesos. 



El pressupost total de la convocatòria és de 200.000 euros. 

La quantia dels ajuts per cada sol·licitud presentada serà de 600 € en el cas de la línia 
1 i fins a un màxim de 2.000 € en el cas de la línia 2. 

Els ajuts es concediran d'acord amb l'ordre d'entrada de les sol·licituds presentades 
per aquelles empresàries que compleixin els requisits establerts en la convocatòria, i 
sempre que es trobin dins del  termini i existeixi disponibilitat pressupostària. 

Las ajudes que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria estaran 
cofinanciades a l'100 % pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 
d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020. 

El termini per presentar sol·licituds comença a les 12:00 h del següent a la publicació 
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat. La data límit per a la presentació de 
sol·licituds és el 18 de desembre de 2020, a les 23:59 h. Les bases per la qual es 
regula aquesta convocatòria es poden consultar a  

https://sede.camara.es/sede 

LÍNIA DE SUBVENCIONS PER ALS CELLERS AMB DENOMINACI Ó D'ORIGEN 
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA CRISI SANITÀRIA PROVO CADA PER LA 
COVID-19 

Beneficiaris/àries 

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els cellers inscrits en alguna de les 
denominacions d'origen de Catalunya que tinguin treballadors/ores d'alta afiliats al 
Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altre agraris en algun moment 
del període inclòs entre l'entrada en vigor 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 per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i el 31 de desembre de 
2020. 

Als efectes d'aquesta Ordre s'entén per celler el conjunt d'instal·lacions que es 
dediquen a l'elaboració i l'emmagatzematge de productes vitivinícoles, d'acord amb la 
definició que en fa la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura (DOGC núm. 8080, 
de 5.3.2020). 

A efectes d'aquesta Ordre tenen la consideració de PIME les empreses amb un màxim 
de 249 treballadors/ores. 

Quantia dels ajuts 

La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada 
treballador/a d'alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altre 
agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor de l’esmenta’t 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020. 



L'alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altre agraris pot ser 
anterior a l'entrada en vigor de l’esmenta’t Reial decret 463/2020, de 14 de març; i la 
baixa, si s'escau, ha de ser en una data posterior. 

L'import de la subvenció és en funció de la durada de l'alta de cada treballador/a al 
Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altre agraris: 

a) 900,00 euros per una durada entre 2 mesos i menys de 4. 

b) 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més. 

L'import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000,00 euros. 

Sol·licituds de les subvencions i documentació 

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la 
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació 
Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i 
control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica 
mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL  

SUBSIDI ESPECIAL PER DESOCUPACIÓ   

S'estableix un subsidi especial per desocupació  amb el caràcter de prestació 
econòmica, de naturalesa extraordinària, inclosa dins de l'acció protectora per 
desocupació del Sistema de la Seguretat Social, destinat a les persones que 
compleixin els requisits dels apartats següents. 

Podran ser beneficiàries de el subsidi especial per desocupació que regula aquest 
article les persones que, en la data de la sol·licitud, compleixin els següents requisits: 

a) Haver extingit per esgotament, entre el 14 de ma rç de 2020 i el 30 de juny de 
2020, ambdós inclosos, alguna de les següents prest acions: 

1. La prestació per atur, de nivell contributiu, regulada en el capítol II del títol III de el 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
8/2015, de 30 d'octubre. 

2. El subsidi per desocupació en qualsevol de les modalitats regulades en el capítol III 
del títol III de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

3. El subsidi extraordinari per desocupació regulat en la disposició addicional vintena 
setena de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 



4. Els ajuts econòmics vinculades a el Programa de renda activa d'inserció (RAI) per a 
aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina, regulat en 
el Reial Decret 1369/2006, de 24 de novembre. 

5. Estar en atur total i inscrit com a demandant d'ocupació en el servei públic 
d'ocupació. 

6. No tenir el dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial 
regulada en el títol III de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social o a 
qualsevol dels ajuts o prestacions enumerades en l'apartat 2. 

La sol·licitud del subsidi especial per desocupació, que implicarà la subscripció del 
compromís d'activitat a què es refereix l'article 300 de el text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, podrà presentar-se a partir de l'endemà de la data d'entrada en 
vigor d' aquest reial decret llei i fins al dia 30 de novembre de 2020 inclusivament. Les 
sol·licituds presentades passat dit termini seran denegades. 

Una vegada dictada la resolució reconeixent el dret al subsidi especial, els beneficiaris 
podran percebre d'acord amb el que estableixen els paràgrafs següents: 

a) El dret al subsidi neix a l'endemà de la sol·licitud. 

b) La durada màxima del subsidi serà de noranta dies i no es podrà percebre en més 
d'una ocasió. 

c) La quantia del subsidi serà igual a el 80 per cent de l'Indicador Públic de Renda 
d'Efectes Múltiples mensual vigent en cada moment. 

MESURES DE SUPORT I DE PROTECCIÓ PER ATUR D'ARTISTE S I ALTRES 
PROFESSIONALS QUE DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT EN  LES ARTS 
ESCÈNIQUES I ESPECTACLES PÚBLICS.  

GOVERN D’ESPANYA/MINISTERI DE TREBALL  

Ampliació de l'accés extraordinari a la prestació per atur d'artistes en espectacles 
públics que no estiguin afectats per procediments de suspensió de contractes i 
reducció de jornada regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social de l'COVID-19. 

El termini per presentar la sol·licitud del subsidi que regula aquest article serà de 
quinze dies a partir de l'endemà de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. 
Sol·licitat dins d'aquest termini, el dret neix a partir de l'endemà de el de l'entrada en 
vigor d'aquest Reial decret llei. En tot cas, els requisits exigits per al reconeixement del 
subsidi, llevat de la inscripció com a demandant d'ocupació, hauran de concórrer en el 
moment d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. 

NOVA LÍNEA D’AJUTS PER A LA REACTIVACIÓ INDUSTRIAL POST-COVID19:  



Persones beneficiàries : empreses catalanes que necessitin desenvolupar un pla de 
viabilitat.  

Característiques:   

Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros. 

Amortització única del principal al venciment. 

Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys. 

Tipus d’interès fix: Euríbor a un any més un diferencial màxim del 10%. 

Tipus d’interès variable: addicional fins a un màxim d’un 10% de l’EBITDA de la 
Societat (l’EBITDA és el resultat brut d’explotació de la Societat abans de deduir la 
càrrega financera, amortitzacions, depreciacions i l’impost de societats, i sense 
considerar els ingressos o despeses de caràcter extraordinari). 

Amb garanties personals i/o immobiliàries. 

Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de 
la societat beneficiària del préstec participatiu. 

Més informació:  

https://govern.cat/gov/prosperitat-economica/389158/govern-destina-mes-9-milions-
euros-nova-linia-ajuts-reactivacio-industrial-post-covid-19 

 
MESURES FISCALS 
 

1. Deducció de l’ IRPF per a les rendes més baixes : per a persones que han 
estat afectades per un ERTO o s’hagin quedat a l’atur. 
 

2. Ajornament  fins a l’1 de juny del 2021 del increment de tarifes del impost 
sobre les estades en establiments turístics.  

Més informació: https://govern.cat/gov/prosperitat-economica/389151/govern-aprova-
deduccio-irpf-rendes-mes-baixes  

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CONTRACTAR PERSON ES 
ATURADES EN EL MARC DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE: SEPE  
 

Objecte 

Subvencions per a la contractació de persones aturades a temps complet per un 
període mínim de sis mesos per persones físiques o entitats que estiguin vinculades 



directament o indirectament amb l'economia verda i / o blau o que, no estant 
vinculades, generin ocupació que contribueixi a una línia de negoci sostenible o la 
gestió d'una millora ambiental a l'entitat, amb l'objectiu de contribuir a afrontar grans 
reptes actuals com la crisi generada pel Covid-19, la pèrdua de biodiversitat, el canvi 
climàtic i el repte demogràfic, impulsant una transició ecològica i justa i construint un 
futur més resilient i sostenible. 

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 5.000.000 €. 

L'import sol·licitat per l'entitat beneficiària per a cada persona contractada serà de 4 
vegades el salari mínim interprofessional vigent en el moment de la publicació de la 
convocatòria. Aquesta quantitat es veurà incrementada en 500 € en aquells casos en 
què la persona contractada pertanyi a algun / s dels col·lectius prioritaris. 

Beneficiaris 

Es podran beneficiar d'aquestes subvencions les persones físiques que actuïn com a 
ocupadores o persones jurídiques privades amb o sense ànim de lucre legalment 
constituïdes, degudament inscrites en el registre corresponent, amb personalitat 
jurídica pròpia i seu a Espanya. 

Termini de presentació de sol·licituds. 

El termini per presentar sol·licituds començarà als sis mesos de la publicació de la 
convocatòria i finalitzarà el dia 30 de setembre 2021, en els termes i condicions 
especificats en les bases reguladores. Es podrà emetre una resolució parcial amb les 
propostes rebudes fins el 15 de març de 2021, sempre que hi hagi un nombre 
considerable de sol·licituds, podent esgotar amb aquesta resolució parcial la totalitat 
de la dotació econòmica prevista. 

Més informació: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-
institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Noviembre/&detail=Apoyo-a-la-
contratacion-de-personas-desempleadas-en-la-Economia-Verde-y-Azul 

MESURES URGENTS ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LES DA RRERES 
MESURES SANITÀRIES (DOGC 22 OCTUBRE 2020):  

1) Préstecs de 15.000 euros a través d’Avalis de Ca talunya i l’ICF .  

L’objectiu és impulsar la reactivació dels negocis del sector de la restauració i el 
comerç. Aquests préstecs es poden sol·licitar digitalment a partir del 21 d’octubre a 
través del web d’Avalis de Catalunya. 

La Generalitat llança una línia de micropréstecs de 15.000 euros per donar suport a 
les micropimes i persones treballadores autònomes d e Catalunya afectades per 
les mesures de tancament temporal decretades per la  Generalitat de Catalunya el 



15 d’octubre d’enguany . La finalitat de la línia és facilitar la reobertura dels negocis 
tan aviat sigui possible. 

Condicions dels Micropréstecs 

• Import fix*: 15.000 euros a rebre pel client 
• Termini de cinc anys, el primer serà de carència, entès com un període on només 

s’atendran els interessos, i els altres quatre anys, aproximadament 340 euros al 
mes 

• Tipus d’interès variable: EURIBOR 12 mesos + 1,85%, (revisions anuals) 
• Sense comissions d’obertura, de cancel·lació parcial o total 
• Garantia: aval d’Avalis SGR pel 100% del principal. 

A qui s’adrecen: 

A les micropimes i persones treballadores autònomes  de Catalunya afectades 
econòmicament pel tancament temporal decretat pel G overn de la Generalitat el 
15 d'octubre d'enguany, preferentment els sectors d e la restauració i comerç, 
amb especial atenció a les dones treballadores autò nomes i empresàries.  

• Per poder accedir als micropréstecs, cal haver tancat l'any fiscal de 2019 sense 
pèrdues, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i no tenir 
incidències al CIRBE o ASNEF. A més, les persones treballadores autònomes han 
de tenir un mínim d'ingressos de 25.000 € al fiscal de 2019 i, les societats, una 
facturació mínima de 50.000 €.  

• Les societats també hauran de tenir un patrimoni net superior a 12.500 €, amb una 
ràtio entre el patrimoni net i l’import total del passiu superior al 15% (en cas de no 
acompliment d’aquests requisits es podrà substituir per aval del soci principal).  

RESUM DE LES MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS  

1)AJUTS A ENTITATS PER PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ D IGITAL DE 
PIMES I AUTÒNOMS 

Aquest ajut s'articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projectes, 
adreçada a les entitats que  representen les microempreses i els treballadors 
autònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació dels seus serveis 
a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació presencial 
en la prestació de les seves activitats. 

Són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, 
l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, 
nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut 
laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en 
les microempreses. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Pla-de-
reactivacio/Transformacio-digital.jpg  



2) AJUDA PER POSAR EL NEGOCI ON-LINE: CREAR UNA WEB , BOTIGA 
VIRTUAL I DIFUSIÓ A INTERNET: DONA LA VOLTA AL TEU NEGOCI 

Activada al web del Departament de Polítiques Digitals com a landing page, la 
iniciativa ‘Dona la volta al teu negoci’ permet a qualsevol empresa de Catalunya, tant si 
és sòcia com si no de les entitats promotores, accedir als següents serveis: 

Assessorament gratuït: un consultor TIC resoldrà tots els dubtes de l’empresa o 
autònom i l’orientarà a trobar la millor estratègia per al seu projecte. 

Solucions tecnològiques: la pime o autònom tindrà accés a eines digitals per al seu 
negoci, com ara la creació gratuïta del web o la botiga online i eines gratuïtes de 
teletreball i treball col·laboratiu a distància. 

Promoció a Internet: ajuda per trobar els millors canals i estratègies per promocionar el 
negoci a les xarxes i arribar als clients, amb accés a auditories de màrqueting digital 
gratuïtes i a eines de promoció online i xarxes socials. 

Formació en línia: oferta de diferents formats i continguts de formació en línia gratuïta 
relacionats amb vendes online i transformació digital. 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/infor
macio-per-sectors-dactivitat/autonoms/ajuda-negoci-on-line/ 

3) Nova prestació extraordinària per suspensió d'ac tivitat dirigida a aquells 
treballadors autònoms amb una suspensió temporal de  tota la seva activitat com 
a conseqüència d'una resolució de les autoritats ad ministratives competents  per 
a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.  

Les ajudes als treballadors per compte propi queden ampliades també fins el 31 de 
gener de 2021 , concretament les prestacions per cessament compatible amb l'activitat 
i per a autònoms de temporada.  

Si les sol·licituds es presenten dins del primers 15 dies natural d’octubre, començaran 
a meritar amb efectes 1 d’octubre. 

En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la 
presentació de la sol·licitud.  

En concret, la norma dedica a aquest col·lectiu:  

Nova prestació extraordinària per cessament d'activitat a favor d'aquells autònoms que 
es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució 
que pugui adoptar-ne al respecte, prestació que es mantindria des del dia següent a 
l'adopció de la mesura de tancament de la activitat fins a l'últim dia del mes següent en 
què s'acordi l'aixecament de la mateixa, i introdueix la possibilitat d'accedir a aquesta 
prestació a aquells treballadors autònoms que no sent afectats pel tancament de la 
seva activitat veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de 



cessament d'activitat regulada en el de el text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. 

S’estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat p er als 
treballadors de temporada  que desenvolupin la seva activitat entre els mesos de juny 
a desembre de 2020 seguint la línia marcada en l'article 10 de Reial decret llei 
24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de 
la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial. 

Pròrroga de les prestacions ja causades  a l'empara de l'article 9 de Reial decret llei 
24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de 
la feina autònoma i de competitivitat de el sector industrial i estén el dret a aquesta 
prestació fins al 31 de gener a aquells treballador s autònoms en què es donin els 
requisits per al seu accés en el quart trimestre de  l'any en curs.  

COVID-19 GOVERN CENTRAL. 

Treballadors Autònoms: Resum de totes les mesures v igents del Govern Central 
pels Treballadors Autònoms. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codi go.php?id=358&modo=1&not
a=0&tab=2  

Medidas Tributarias: Resum de totes les mesures vig ents de l’àmbit tributari del 
Govern Central. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codi go.php?id=360&modo=1&not
a=0&tab=2  

RESUM DE LES MESURES DE SUPORT A LES EMPRESES 

DUES LÍNES DE SUBVENCIONS DE 8,4 MILIONS PER A PERS ONES, EMPRESES 
I ENTITATS DEL SECTOR CULTURAL AFECTADES PER LES CO NSEQÜÈNCIES 
ECONÒMIQUES DE LA CRISI SANITÀRIA:  

A. De l’ Institut Català de les Empreses Culturals: per compensar les despeses de 
funcionament  de les empreses i entitats culturals.  

Hi poden optar  les empreses i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili 
social a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats següents:  

1. Que tinguin la titularitat i la gestió d’una sala d’exhibició cinematogràfica a 
Catalunya. 

2. Empreses distribuïdores audiovisuals independents. 
3. Empreses distribuïdores d’espectacles d’arts escèniques. 
4. Que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes de circ a 

Catalunya. 
5. Que es dediquin a la contractació artística dels concerts que formen part de 

les programacions de música en viu. 



6. Propietaris o titulars de la gestió de sales amb programació estable de 
música en viu a Catalunya. 

Els requisits  són:  

1. No es pot haver tramitat cap ERO. 
2. Despesa mínima subvencionable de 600€. 
3. Les persones sol·licitants han de continuar en l’exercici de l’activitat a 31 de 

desembre de 2020. 

Són incompatibles  amb altres subvencions per la mateixa finalitat.  

L’import de la subvenció  és del 100% de les despeses subvencionables d’acord amb 
els màxims següents:  

Sol·licitud d’empreses si entitats que tinguin la titularitat i gestió de sales d’exhibició 
cinematogràfica, sales de teatre o carpes de circ i de sales amb programació estable 
de música en viu: 

1. Sales amb un aforament inferior o igual a 400 persones. Fins a 10.000 
euros. 

2. Sales amb un aforament de 401 a 1.000 persones. Fins a 22.000 euros. 
3. Sales amb un aforament de 1.001 a 2.000 persones. Fins a 25.000 euros. 
4. Sales amb un aforament superior de 2.000 persones. Fins a 28.000 euros 
5. Resta de casos: fins a 12.000€. 

B. De l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: per compensar les pèrdues per la 
cancel·lació  d’espectacles i activitats culturals.  

 Hi poden optar  a aquestes subvencions treballadors autònoms, societats civils i 
mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació 
principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats professionals, artístiques 
i tècniques remunerades:  

1. Que tenien compromesa una o més actuacions professionals d’arts 
escèniques o música. Excepte en actuacions en festivals de música (línia 
de subvencions específica). 

2. Que havien estat contractades per desenvolupar projectes professionals 
d’arts visuals. 

3. Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de 
museus de Catalunya. 

4. Que havien estat contractades per treballs d’intervenció arqueològica. 
5. Que havien estat contractades per pels propietaris de béns culturals mobles 

o d’elements arqueològics i artístics per dur a terme la seva restauració. 
6. Que tenien un encàrrec per traduir i corregir textos en català o aranès. 

Així com, entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que tenien previst 
organitzar activitats i festivals de cultura popular o activitats vinculades amb el 
patrimoni cultural amb públic.  

 Aquestes subvencions són compatibles  amb altres ajudes.  



L’import màxim de la subvenció  és del 40% de l’import del caixet de cada 
espectacle o actuació i l’import dels ingressos per taquilla no pot ser superior al 66% 
de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 14 euros per entrada.  

Per la resta de casos, es calcularà d’acord amb la taula següent:  

1. Fins a 3.000€: 80% de la pèrdua d’ingrés (import que es preveia ingressar per 
l’activitat cancel·lada). 

2. Més de 3.000€ i fins a 10.000€: 70% de la pèrdua d’ingrés. 
3. Més de 10.000€: 7.000€ o el 60% de la pèrdua d’ingrés fins a un màxim de 

25.000€. 

Més informació: https://govern.cat/gov/notes-premsa/389154/el-govern-aprova-un-
primer-paquet-d-ajudes-de-8-4-milions-destinats-al-mon-cultural-per-palliar-els-efectes-
de-la-crisi-generada-per-la-pandemia-de-la-covid-19  

 
1. PRORROGA AUTOMÀTICA DELS ERTOS FINS ELS PROPER 3 1 DE GENER 

DE 2021 

La norma inclou mesures específiques en matèria de cotització consi stents en 
diferents percentatges d'exoneració en les quotes a  la Seguretat Social.   

Com a novetats :  

a) Es creen els anomenats "ERTO per impedimen t" i "ERTO per limitacions ".  

• ERTO per impediment  

El primer s'adreça a empreses que no puguin desenvo lupar la seva activitat com 
a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per 
autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l '1 d'octubre de al 2020  (per 
exemple, les empreses d'oci nocturn).  

Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat 
Social durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021, que serà del 
100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si 
tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.   

• ERTO per limitacions  

Aquest tipus de suspensió o reducció temporal, es r efereix a aquelles empreses 
que vegin limitat el desenvolupament de la seva act ivitat en alguns dels seus 
centres de treball, com a conseqüència de decisions  o mesures adoptades per 
autoritats.  

En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als 
treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d'octubre de 2020 i gener de 
2021.  



Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les seves 
activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, 
l'exempció respecte de l'aportació empresarial meritada en els mesos d'octubre, 
novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, arribar à al 100%, 90%, 85% i 80%, 
respectivament , quan l'empresa hagués tingut menys de cinquanta persones 
treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 
de febrer de 2020.  

Com és habitual, el gaudir de les exempcions en la cotització  s'aplicaran per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l'empresa, prèvia comunicació 
de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció 
de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de 
compte de cotització i mes de meritació.  

El Servei Públic d'Ocupació Estatal i, si escau, l’ Institut Social de la Marina, han de 
proporcionar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació de les 
prestacions d'atur reconegudes a les persones treballadores incloses en els 
expedients de regulació temporal d'ocupació.  

A aquest efecte, la Tresoreria General de la Seguretat Social pot establir els sistemes 
de comunicació necessaris amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal per al contrast 
amb les seves bases de dades dels períodes de gaudi de les prestacions per 
desocupació.  

2. REGULACIÓ DEL TELETREBALL  

La nova llei cobreix els treballadors que facin a d istància almenys el 30% de la 
seva jornada, és a dir, 2 dies la setmana, i establ eix que l'empresa els ha de 
facilitar el material necessari per fer la seva fei na, com un ordinador. 

El teletreball ha de ser pactat entre el treballador i l'empresa. Voluntari, per tant, i 
també reversible. 

Empresa i treballador han de signar un acord detallat per escrit, el qual s'ha de 
formalitzar abans de tres mesos i del qual l'empresa ha de lliurar als representants dels 
treballadors còpia de tots els acords signats i remetre'ls a l'oficina d'ocupació i, entre 
d'altres dades, cal indicar l'inventari dels mitjans, equips i eines de treball, inclosos 
consumibles i mobiliari, les despeses per treballar a distància, l'horari de treball i les 
regles de disponibilitat, el percentatge de teletreball i treball presencial, on es va a 
desenvolupar el teletreball, la durada de l'acord, els terminis en cas de revertir el 
teletreball, els controls de l'activitat. També ha de recollir les instruccions de l'empresa 
sobre protecció de dades i seguretat de la informació. 

Els treballadors a distància tenen dret a la dotació i el manteniment per part de 
l'empresa de "tots els mitjans, equips i eines necessàries per al desenvolupament de 
l'activitat", tenint en compte a més el que estableix el conveni. Els treballadors no 
hauran d'assumir les despeses relacionades amb aquests equips i eines vinculats al 



desenvolupament laboral. Per això, tenen dret a l'abonament o compensació de les 
despeses per part de l'empresa. 

La Llei entrarà en vigor en el termini de 20 dies des de la publicació al BOE (23 de 
setembre de 2020). 

3. ALTRES MESURES:  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mes
ures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms 

A.  MESURES COMPLEMENTÀRIES EN RELACIÓ A HIPOTEQUES : 
 
Moratòria hipotecària per al sector turístic  
 
Per a empreses i autònoms del sector turístic que acreditin una davallada de 
facturació d’almenys un 40% de mitjana entre el mes  de març i maig com a 
conseqüència de l’emergència sanitària. 
 
Durant un període màxim de 12 mesos, els beneficiaris no hauran de reemborsar el 
capital del préstec hipotecari, però sí que hauran d’abonar els interessos. 
 
No s’hi poden acollir si es varen declarar en concurs de creditors abans de l’estat 
d’alarma o si ja es beneficien d’altres moratòries hipotecàries. 
 
B. MESURES COMPLEMENTÀRIES PER LES DESPESES DELS  
SUBMINISTRAMENTS:  
 
 • Aigua : Rebaixa fiscal del cànon de l’aigua específic que paguen les empreses 

del sector turístic. 
 
  Més informació :  

 https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=872172&language=ca_ES 

 
 • Electricitat : Bo social elèctric per a autònoms que comporta un descompte en 

la factura. 
 
  Més informació : https://www.bonosocial.gob.es/#inicio 
 

•  Gestió de residus : devolució de fiances. 
 
  Les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no 

perillosos inscrites en el Registre general de persones gestores de residus de 
Catalunya (secció gestors i gestores de residus) o en tràmit d'inscripció, poden 
demanar a l'Agència de Residus de Catalunya, fins al 31 de desembre de 
2020, la devolució de les fiances dipositades en compliment de les condicions 
imposades en la llicència o l'autorització ambiental de l'activitat.  



 
  Aquesta devolució no afecta  les fiances que exigeix la normativa per a residus 

específics o operacions de gestió específiques. 
 
  Més informació : 

 http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/retorn-fiances-
gestors?_ga=2.47779623.1665799044.1589435733-
344641256.1589435733 

 
C.  AJUTS, SUBSIDIS, SUBVENCIONS I PRESTACIONS : 
 
C.1. Ajuts als Consells Reguladors de Denominacions  d’Origen Protegides i  
d'Indicacions Geogràfiques protegides  
 
Els ajuts convocats per aquesta Resolució, per un import màxim  d'1.000.000 d'euros, 
es distribueixen  de la manera següent: 
 

a. 770.000 € destinats als consells reguladors de les Denominacions d'Origen 
víniques, d'acord amb el títol VI del Reglament (CE) 1493/1999 sobre l'OCM del vi. 

b. 230.000 € destinats als consells reguladors de les Denominacions d'Origen 
Protegides o Indicacions Geogràfiques Protegides de productes agroalimentaris o 
begudes alcohòliques, d'acord amb el Reglament (UE) 1151/2012 sobre els règims 
de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris i el Reglament (UE) 2019/787 
sobre la definició, designació, presentació i etiquetatge de les begudes 
espirituoses, la utilització dels noms de les begudes espirituoses en la presentació i 
etiquetatge d'altres productes alimentaris, la protecció de les indicacions 
geogràfiques de les begudes espirituoses i la utilització d'alcohol etílic i destil·lats 
d'origen agrícola en les begudes, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 110/2008. 

 
El termini de presentació de sol·licituds de l'ajut comença el 5 d'octubre de 2020 i 
acaba el 15 d'octubre de 2020, inclòs. 
 
Més informació:  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=880798&language=ca_ES 
 
C.2. Ajuts dels cupons a la competivitat empresaria l 
 

a. Cupons en innovació i estratègia : Petites o mitjanes empreses amb establiment 
operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de 
l’ajut. 

b. Cupons a la Indústria 4.0:  Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu 
a Catalunya, i com a mínim amb 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, 
comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o 
registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas 
d’empresaris individuals. 

c. Cupons de Finançament , els beneficiaris són les PIMES. 

d. Cupons Startup , s’han de complir els següents requisits: 



 

1. Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. 
No es consideren beneficiaris els empresaris individuals. 

2. Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que 
aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (+50%). 

3. Que hagin transcorregut més de sis mesos i menys de 10 anys des de la seva 
constitució a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data 
d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data 
d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals. 

4. Que desenvolupa un producte, servei o model de negoci clarament innovador i 
té un alt potencial de creixement. 

 
No es consideren beneficiàries les empreses de consultoria i les empreses que es 
dediquen al desenvolupament de software/apps per a tercers com a única proposta de 
valor. 
 
El termini de presentació  és fins el dia 17 de novembre, o fins l’exhauriment de la 
dotació pressupostària dels ajuts. 
 
Més informació: 
 https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-
accio-a-la-competitivitat-de-lempresa/  
 
C.3. Subsidi extraordinari per fi de contracte temp oral  
 
Es podran beneficiar  d'aquest subsidi les persones treballadores: 
 

a. a les quals se'ls hagués extingit un contracte amb posterioritat al 14/03/2020 

b. de durada determinada de, almenys, dos mesos  
 
(Poden demanar el subsidi encara que l'extinció del contracte hagi tingut lloc amb 
anterioritat al 02/04/2020) 
 
Més informació: 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. 
 
C.4. Subsidi per a artistes d’espectacles  
 
Es podran beneficiar  de les mesures:   
 

a. els treballadors i treballadores que com a conseqüència de la crisi sanitària 
derivada de l'COVID-19, no puguin continuar realitzant l'activitat laboral que va 
donar lloc a la seva inclusió en el Règim General com a artistes en espectacles 
públics 

b. sempre que no estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per 
desocupació o ordinària 

c. No es poden trobar afectats per procediments de suspensió de contractes i 
reducció de jornada 



 
Se li ha de reconèixer durant els períodes d'inactivitat en l'exercici 2020 que 
responguin a la crisi sanitària, que tenen cobert el període mínim de 20 dies cotitzats 
en l'any anterior a la situació legal d’atur. 
 
La prestació és incompatible amb qualsevol percepció derivada d'activitats per 
compte propi o per compte d’altre. 
 
Més informació: Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de 
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social 
de l'COVID-19: 
 
C.5. Subvenció per a l’activitat cultural  
 
La Generalitat de Catalunya aprova línies d'ajuts a l'audiovisual amb una dotació de 
12,7 milions d’euros: 
 
� Subvenció extraordinària per a despeses de funciona ment (entitats del món 

cultural sense ànim de lucre): 
 
L'objecte d'aquesta subvenció és la contribuir econòmicament a finançar les despeses 
estructurals de les entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de 
l'estat d’alarma. 
 
Poden optar a aquestes subvencions les fundacions, associacions i altres entitats 
privades sense finalitat de lucre i les federacions d'entitats privades sense ànim de 
lucre, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats 
culturals. 
 
La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un 
màxim de 5.000 euros i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. 
 
Més informació: https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-
despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-a-causa-
de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=&temesNom=Cultura 
 
� Subvenció extraordinària per compensar pèrdues per cancel·lacions 

d'activitats culturals: 
 
L'objecte d'aquesta subvenció és contribuir econòmicament a compensar la reducció 
d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 
període d'estat d’alarma. 
 
Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin 
en algun dels supòsits següents: 
 

a) Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats 
culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents: 



 
a.1) Que tenien aprovada o programada una actuació professional o més d'una fora 
d'horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic d'Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) o en espais que no constitueixen 
equipaments escènics o musicals en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants, 
els quals no en disposen. 
 
a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats 
organitzadores per realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en 
festivals d'arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l'àmbit de les arts 
escèniques i la música. 
 
Més informació: https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-
compensar-les-perdues-per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-
periode-destat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=7367b30c-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1 
 
� Ajuts per a espectacles culturals [pendent d’aprova ció]: 
 
Ajuts de fins a 25.000 euros per a concerts, festivals, activitats del Programa.cat, 
programacions dels equipaments E3, projectes d’arts visuals serveis educatius i de 
guiatge en museus o equipaments patrimonials, treballs de digitalització o restauració 
en arxius, tallers o lectures en biblioteques, investigació arqueològica, festivals de 
cultura popular amb públic de pagament i altres espectacles amb entrada de 
pagament. 
 
Les línies de subvenció s'estan preparant. Tan aviat quedin obertes s'actualitzarà la 
pàgina i es publicarà a les novetats de Canal Empresa i mitjançant el twitter 
@FUEmpresacat. 

 
C.6.  Ajuts parcialment reemborsables per projectes  I+D 
 
Per a PIMES i empreses de mitjana capitalització. 
 
Més informació: 
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/COVID-
19/41843_273273202093348.pdf 
 
C.7.  Ajuts a les despeses per cancel·lacions d'act ivitats i esdeveniments del  
comerç internacional  
 
L'Institut de Comerç Exterior (ICEX) realitza la devolució a les empreses que hagin 
incorregut en despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes 
pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció de comerç 
internacional, que hagin estat convocades per l'entitat, quan aquestes siguin 
cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència 
de l'COVID19. 
 



Més informació: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-
prensa/sala-prensa/icex-reintegra-a-las-empresas-las-cuotas-de-eventos-cancelados-
por-covid-19-
new2020851282.html?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_content=noticia&
utm_campaign=devolucion-cuotas-covid19 
 
D. CRÈDITS I PRÉSTECS: 
 
D.1. Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de l es Pimes catalanes: ICF i Avalis  
 
La finalitat és cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes a 
conseqüència de la situació derivada del COVID-19. 
 
Accés a través de la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del 
préstec (Caixabank, Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, 
Cajamar, Caixa Enginyers, Caixa d’Arquitectes i l’ICF). 
 
Condicions financeres: 
 

a. Import: préstecs de les entitats financeres entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval 
d’Avalis pel 100% del principal 

b. Termini: fins a 5 anys amb fins a 1 any de carència 

c. Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 
mesos més un diferencial màxim del 2,35% 

d. Comissions: Comissió d’Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió 
d’obertura ni d’estudi 

 
Més informació: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/index.html?BotoOp=prestecs 
 
D.2. Préstecs de l’ICF :  
 
� per a projectes de promoció d’habitatge social 
� per a clubs esportius 
� per a empreses turístiques 
� per a empreses culturals 
� per a cooperatives i economia social 

 
D.3.  Avals ICO per a les empreses i autònoms  
 
Té per objectiu garantir els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats 
financeres a empreses i autònoms per a atendre a les necessitats financeres 
derivades. 
 
La línia d’avals té una dotació  de fins a 100.000 milions d’euros. El primer tram, ja 
activat, tindrà un import de 20.000 milions d’euros, el 50% dels quals es reservarà per 
a garantir préstecs d’autònoms i pimes. 
 



Podran sol·licitar  aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes 
econòmics de la COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de 
morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 
2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions 
formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2020, que 
es va produir el passat dia 18 de març. 
 
L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per 
autònoms i pimes. 
 
Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60 de les 
renovacions. 
 
D.4.  Programa Accelera PYME (Crèdits ICO)  
 
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició el programa Accelera PYME, 
amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització, 
i fomentar les solucions de teletreball. 
 
Més informació: https://acelerapyme.gob.es/financiacion 
 
E. TRIBUTS: 
 
E.1. Mesures Agència Tributaria  
 

� Rebaixa de l’Iva en llibres i premsa al 4% 
� Reducció pagament fraccionat IRPF i IVA 
� Opció extraordinària per la modalitat de pagament fraccionat del Impost sobre 

Societats 
 
Més informació: Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo 
(https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/C
ampanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/M
edidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_
abril.shtml). 

 
E.2. Moratòria dels tributs de la Generalitat . 
 
La Generalitat de Catalunya aplica una moratòria dels terminis d'autoliquidació i 
pagament dels tributs de la seva competència fins la finalització de l'estat d’alarma. 
 
Més informació: https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/Llista-

resum-afectacio-alarma.pdf 
 
E.3.  Exempcions de cotització dels autònoms que ha gin rebut la prestació  
extraordinària per cessament d ’activitat  
 



Aquelles persones treballadores autònomes que estiguessis rebent, a 30 de juny, la 
prestació extraordinària per cessament d’activitat, podran acollir-se a exempcions en 
les cotitzacions de la seguretat social, que tindran les quanties següents: 
 

a. 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol 

b. 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d’agost 

c. 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre 
 
L’exempció de la cotització serà incompatible amb la prestació per cessament 
d’activitat. 

 
E.4. Moratòria impost estades establiments turístic s 
 
El termini de presentació i ingrés de les autoliquidac ions  de l'impost corresponent 
al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, establert 
entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 
d'octubre del 2020. 
 
Més informació: article 4, “Previsions en matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de 
març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de 
contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel 
coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020). 
 
E.5. Bonificació de la quota de la taxa de les màqu ines recreatives i d’atzar  
 
E.6. Ajornament del pagament de taxes, preus públic s i d'impostos municipals  
com ara l'impost de vehicles, l'IBI, la taxa de residus, guals, etc. (sense interessos de 
demora). 
 
F. ALTRES MESURES ECONÒMIQUES: 
 
F.1.  Mesures en cas d’insolvència i concurs de cre ditors : 
Mentre es trobi vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no 
té el deure de sol·licitar el concurs. 
 
F.2.  Protecció dels beneficiaris d'ajuts i subvenc ions:  
 
Flexibilització de les condicions fixades a les bases reguladores, ajornament del 
termini de compliment de la finalitat o que l’administració pugui finançar una part de les 
despeses realitzades pels beneficiaris tot i que la finalitat encara no s’hagi assolit. 
 
 
4. AJUTS ESGOTATS I MESURES QUE JA NO ESTAN VIGENTS  (PER SI 

NECESSITEU CONSULTAR LA FONT D’INFORMACIÓ I/O VEURE  L’ESTAT  
DEL PROCEDIMENT):  
 



https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer /mesuresempresesiautono
ms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-a utonoms/mesures-
tancades/index.html  
 


