
Relació de les principals mesures d'ajut per a les persones treballadores 

autònomes i PIMES durant la crisi de la COVID-19  

 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA 03/03/2021 

 

NOVETATS 

AJUT EXTRAORDINARI PER A LES PERSONES PROFESSIONALS, TÈCNIQUES I 

DOCENTS DE LES ARTS ESCÈNIQUES, VISUALS I LA MÚSICA. 

S'ha aprovat una nova prestació extraordinària de pagament únic destinada a les 

persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la 

música per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a 

Catalunya. 

Presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 3 de març fins a 

les 15.00 hores del 9 de març de 2021. 

Requisits de les persones beneficiàries 

Tenir divuit anys o més. 

Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

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 d’altri, en el 

Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats 

artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al 

Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia 

l’any 2020. 

Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 

20.000 euros. 

Acreditar les activitats o serveis culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a 

Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o 

altres), als quals s'havia compromès. 



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. 

 

Quantia de la prestació 

S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de la partida 

pressupostària destinada a aquests efectes.  

ACCÈS AL TRÀMIT: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/223

79-Ajut-extraordinari-professionals-cultura-3ed?category= 

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS 

DEL SECTOR DE LA CULTURA  

Ja es poden presentar sol·licituds per les subvencions següents: 

Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin 

sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

El termini de presentació és del 24 de febrer al 10 de març del 2021, ambdós 

inclosos. 

Accés al tràmit: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Sub

vencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-dempreses-i-entitats-que-gestionin-

sales-amb-programacio-estable-de-musica-en-viu-ubicades-a-Catalunya-durant-la-

situacio-de-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19 

SUBVENCIONS PER A DESPESES ESTRUCTURALS D'ENTITATS DE CULTURA 

POPULAR I TRADICIONAL CATALANA I ARANESA AFECTADES PEL 

CESSAMENT DE L'ACTIVITAT CULTURAL AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA 

OCASIONADA PER LA COVID-19 

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021. 

Accés al tràmit: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Sub

vencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22379-Ajut-extraordinari-professionals-cultura-3ed?category
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22379-Ajut-extraordinari-professionals-cultura-3ed?category
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-dempreses-i-entitats-que-gestionin-sales-amb-programacio-estable-de-musica-en-viu-ubicades-a-Catalunya-durant-la-situacio-de-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-dempreses-i-entitats-que-gestionin-sales-amb-programacio-estable-de-musica-en-viu-ubicades-a-Catalunya-durant-la-situacio-de-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-dempreses-i-entitats-que-gestionin-sales-amb-programacio-estable-de-musica-en-viu-ubicades-a-Catalunya-durant-la-situacio-de-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-dempreses-i-entitats-que-gestionin-sales-amb-programacio-estable-de-musica-en-viu-ubicades-a-Catalunya-durant-la-situacio-de-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT084
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT084


catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-

crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT084 

 

Més informació: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Obert-el-termini-de-presentacio-de-sollicituds-

de-subvencions-del-sector-de-la-cultura 

PUBLICADES LES BASES QUE REGULEN ELS AJUTS AL SECTOR DE 

L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT. 

S'han publicat les bases que regularan la concessió dels Ajuts extraordinaris i 

d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin 

produir en el sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi 

sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021. 

Aquests Ajuts consten dos Programes: 

Programa 1: Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al 

públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada. 

Programa 2: Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials 

d'àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la 

celebració de les quals s'hagi vist ajornada. 

La presentació de sol·licituds es farà en el termini de 5 dies hàbils des de la publicació 

de la convocatòria. La convocatòria es publicarà properament. 

Més informació: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Publicades-les-bases-que-regulen-els-Ajuts-

al-sector-de-lactivitat-fisica-i-lesport 

SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DELS PARCS INFANTILS 

PRIVATS I L’OCI NOCTURN (2A CONVOCATÒRIA)  

Segona línia d’ajuts dotada amb 6 milions d’euros per a establiments d’oci nocturn i 

parcs infantils privats tancats per les restriccions sanitàries de la Covid-19. 

Amb aquesta segona línia es vol donar continuïtat a l’ajut públic per al manteniment 

dels negocis davant la disminució dràstica de facturació derivada dels tancaments. 

Beneficiaris: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT084
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT084
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Obert-el-termini-de-presentacio-de-sollicituds-de-subvencions-del-sector-de-la-cultura
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Obert-el-termini-de-presentacio-de-sollicituds-de-subvencions-del-sector-de-la-cultura
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Publicades-les-bases-que-regulen-els-Ajuts-al-sector-de-lactivitat-fisica-i-lesport
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Publicades-les-bases-que-regulen-els-Ajuts-al-sector-de-lactivitat-fisica-i-lesport


S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (bars 

musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festa 

amb espectacle i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes), 

així com els parcs infantils privats, afectats per les mesures de tancament decretades 

pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament. 

Quantitat de l'ajut: 

Ajuts de 6.000 euros per als parcs infantils i entre 5.000 i 10.000 per a l’oci nocturn 

La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació 

següent: 

Parcs infantils privats: 6.000 euros 

Establiments oci nocturn de menys de 10 treballadors: 5.000 euros 

Establiments d’oci nocturn de 10 o més treballadors: 15.000 euros 

Els beneficiaris de la primera línia rebran el pagament automàtic sense presentar nova 

sol·licitud. 

El procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que 

compleixen els requisits. D’aquesta manera, el control administratiu del compliment 

dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament. 

La convocatòria s'obrirà en els propers dies. 

MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE COOPERATIVES, EMPRESES I 

ENTITATS DE L'ECONOMIA SOCIAL, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI 

DERIVADA DE LA COVID-19 I DE MODIFICACIÓ 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. 

Es considera del tot necessari continuar facilitant ajuts i donar suport al sector de 

l'economia social amb la publicació de les línies de subvenció següents: 

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A). 
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b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B). 

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C). 

També és necessari ampliar el suport a projectes que promoguin el consum cooperatiu 

i que tinguin incidència en el posicionament de l'economia social com a model logístic 

de consum i distribució que abasti tot el territori català, a través de la incorporació 

d'una nova línia de suport a projectes de plataforma tecnològica i distribució logística. 

De manera prioritària es manté i s'amplia la voluntat que els projectes aprofundeixin en 

aspectes com la transició energètica, la digitalització i la innovació tecnològica, la 

distribució de productes de cooperatives i empreses al consumidor de manera 

sostenible, el consum responsable, el reforç de l'àmbit cultural i la generació de 

propostes industrials de producció. 

MÉS INFORMACIÓ: 

http://cido.diba.cat/legislacio/11280835/decret-llei-72021-de-9-de-febrer-de-mesures-

extraordinaries-en-materia-de-cooperatives-empreses-i-entitats-de-leconomia-social-

com-a-consequencia-de-la-crisi-derivada-de-la-covid-19-i-de-modificacio-del-decret-

llei-162020-de-5-de-maig-de-mesures-urgents-complementaries-en-materia-de-

transparencia-ajuts-de-caracter-social-contractacio-i-mobilitat-per-fer-front-a-la-covid-

19-departament-de-la-presidencia 

ACORD DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'OFICINA DE SUPORT A LA 

INICIATIVA CULTURAL PEL QUAL S'APROVEN LES BASES ESPECÍFIQUES QUE 

HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A DESPESES 

ESTRUCTURALS D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 

CATALANA I ARANESA AFECTADES PEL CESSAMENT DE L'ACTIVITAT 

CULTURAL AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-

19. 

Objecte 

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir 

econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i  

tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu 

de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

http://cido.diba.cat/legislacio/11280835/decret-llei-72021-de-9-de-febrer-de-mesures-extraordinaries-en-materia-de-cooperatives-empreses-i-entitats-de-leconomia-social-com-a-consequencia-de-la-crisi-derivada-de-la-covid-19-i-de-modificacio-del-decret-llei-162020-de-5-de-maig-de-mesures-urgents-complementaries-en-materia-de-transparencia-ajuts-de-caracter-social-contractacio-i-mobilitat-per-fer-front-a-la-covid-19-departament-de-la-presidencia
http://cido.diba.cat/legislacio/11280835/decret-llei-72021-de-9-de-febrer-de-mesures-extraordinaries-en-materia-de-cooperatives-empreses-i-entitats-de-leconomia-social-com-a-consequencia-de-la-crisi-derivada-de-la-covid-19-i-de-modificacio-del-decret-llei-162020-de-5-de-maig-de-mesures-urgents-complementaries-en-materia-de-transparencia-ajuts-de-caracter-social-contractacio-i-mobilitat-per-fer-front-a-la-covid-19-departament-de-la-presidencia
http://cido.diba.cat/legislacio/11280835/decret-llei-72021-de-9-de-febrer-de-mesures-extraordinaries-en-materia-de-cooperatives-empreses-i-entitats-de-leconomia-social-com-a-consequencia-de-la-crisi-derivada-de-la-covid-19-i-de-modificacio-del-decret-llei-162020-de-5-de-maig-de-mesures-urgents-complementaries-en-materia-de-transparencia-ajuts-de-caracter-social-contractacio-i-mobilitat-per-fer-front-a-la-covid-19-departament-de-la-presidencia
http://cido.diba.cat/legislacio/11280835/decret-llei-72021-de-9-de-febrer-de-mesures-extraordinaries-en-materia-de-cooperatives-empreses-i-entitats-de-leconomia-social-com-a-consequencia-de-la-crisi-derivada-de-la-covid-19-i-de-modificacio-del-decret-llei-162020-de-5-de-maig-de-mesures-urgents-complementaries-en-materia-de-transparencia-ajuts-de-caracter-social-contractacio-i-mobilitat-per-fer-front-a-la-covid-19-departament-de-la-presidencia
http://cido.diba.cat/legislacio/11280835/decret-llei-72021-de-9-de-febrer-de-mesures-extraordinaries-en-materia-de-cooperatives-empreses-i-entitats-de-leconomia-social-com-a-consequencia-de-la-crisi-derivada-de-la-covid-19-i-de-modificacio-del-decret-llei-162020-de-5-de-maig-de-mesures-urgents-complementaries-en-materia-de-transparencia-ajuts-de-caracter-social-contractacio-i-mobilitat-per-fer-front-a-la-covid-19-departament-de-la-presidencia
http://cido.diba.cat/legislacio/11280835/decret-llei-72021-de-9-de-febrer-de-mesures-extraordinaries-en-materia-de-cooperatives-empreses-i-entitats-de-leconomia-social-com-a-consequencia-de-la-crisi-derivada-de-la-covid-19-i-de-modificacio-del-decret-llei-162020-de-5-de-maig-de-mesures-urgents-complementaries-en-materia-de-transparencia-ajuts-de-caracter-social-contractacio-i-mobilitat-per-fer-front-a-la-covid-19-departament-de-la-presidencia


Als efectes d'aquestes bases es consideren entitats de cultura popular i tradicional 

catalana i aranesa les que realitzen activitats relacionades amb el marc d'actuació que 

estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 

tradicional i de l'associacionisme cultural, i que, per raó de l'activitat o el destinatari, no 

siguin competència d'altres departaments de la Generalitat. 

Persones beneficiàries 

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les 

federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a 

Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l'àmbit de la cultura 

popular i tradicional catalana. 

També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils 

que realitzen activitats remunerades en l'àmbit de la pirotècnia, en els serveis 

directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a 

Catalunya. 

MÉS INFORMACIÓ: 

http://cido.diba.cat/legislacio/11280853/resolucio-clt2882021-de-5-de-febrer-per-la-

qual-es-dona-publicitat-a-lacord-del-consell-dadministracio-de-loficina-de-suport-a-la-

iniciativa-cultural-pel-qual-saproven-les-bases-especifiques-que-han-de-regir-la-

concessio-de-subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-

tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-

motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-departament-de-cultura 

 

REIAL DECRET-LLEI 2/2021, DE 26 DE GENER, DE REFORÇ I CONSOLIDACIÓ 

DE MESURES SOCIALS PER DEFENSAR LA OCUPACIÓ. 

 

Tota la informació: 

HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/DOC.PHP?ID=BOE-A-2021-1130 

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS 

TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS PER UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE 

TOTA L'ACTIVITAT COM CONSEQÜÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE L'AUTORITAT 

COMPETENT COM MESURA DE CONTENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DE VIRUS 

COVID-19.  

http://cido.diba.cat/legislacio/11280853/resolucio-clt2882021-de-5-de-febrer-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-lacord-del-consell-dadministracio-de-loficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-pel-qual-saproven-les-bases-especifiques-que-han-de-regir-la-concessio-de-subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-departament-de-cultura
http://cido.diba.cat/legislacio/11280853/resolucio-clt2882021-de-5-de-febrer-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-lacord-del-consell-dadministracio-de-loficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-pel-qual-saproven-les-bases-especifiques-que-han-de-regir-la-concessio-de-subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-departament-de-cultura
http://cido.diba.cat/legislacio/11280853/resolucio-clt2882021-de-5-de-febrer-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-lacord-del-consell-dadministracio-de-loficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-pel-qual-saproven-les-bases-especifiques-que-han-de-regir-la-concessio-de-subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-departament-de-cultura
http://cido.diba.cat/legislacio/11280853/resolucio-clt2882021-de-5-de-febrer-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-lacord-del-consell-dadministracio-de-loficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-pel-qual-saproven-les-bases-especifiques-que-han-de-regir-la-concessio-de-subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-departament-de-cultura
http://cido.diba.cat/legislacio/11280853/resolucio-clt2882021-de-5-de-febrer-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-lacord-del-consell-dadministracio-de-loficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-pel-qual-saproven-les-bases-especifiques-que-han-de-regir-la-concessio-de-subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-departament-de-cultura
http://cido.diba.cat/legislacio/11280853/resolucio-clt2882021-de-5-de-febrer-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-lacord-del-consell-dadministracio-de-loficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-pel-qual-saproven-les-bases-especifiques-que-han-de-regir-la-concessio-de-subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-covid-19-departament-de-cultura
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1130


A partir d'l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a 

suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per 

l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus COVID-19, 

tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa 

extraordinària en els termes que s'estableixen en aquest precepte, sempre que es 

reuneixin els següents requisits:  

a) Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors 

per compte propi o autònoms o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social 

dels Treballadors de la Mar, abans de l'1 de gener de 2021 .  

b) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant 

això, si en la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan 

gestor convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini 

improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del 

descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.  

La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització que 

correspongui per l'activitat desenvolupada. Aquesta quantitat s'incrementarà en un 20 

per cent si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família 

nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període 

procedeixen de la seva activitat suspesa.  

No obstant, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar 

o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o 

afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de 

cessament d'activitat, la quantia de cada una de les prestacions serà de l'40 per cent, i 

no és d'aplicació la previsió contemplada en l'apartat anterior per a famílies 

nombroses.  

L'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que 

aquest període li comptarà com a cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos 

de la feina per compte d'altri fins a 1,25 vegades el SMI.  

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la 

Seguretat Social o al Institut Social de la Marina.  

Les entitats encarregades de la gestió d'aquesta prestació, d'acord amb la sol·licitud 

presentada i els documents en el seu cas aportats, ha de dictar la resolució provisional 

que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.  

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud s'haurà d'aportar una declaració jurada 

dels ingressos que es perceben, si s'escau, com a conseqüència de la feina per 

compte d'altri, i autorització a l'Administració de la Seguretat Social ia les 

mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per demanar el 

Ministeri d'Hisenda les dades tributàries necessàries per a la revisió dels 

requisits d'accés a la prestació  

Tot això sense perjudici de l'obligació que assisteix al perceptor de la prestació de 

presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la 

prestació  



La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, finalitzant el 

dret a esta l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 31 de 

maig de 2021 si aquesta última data és anterior. 

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS 

TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE NO PUGUIN TENIR DRET A LA PRESTACIÓ 

ORDINÀRIA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PREVISTA EN L'ARTICLE 7 

D'AQUEST REIAL DECRET LLEI O/A LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT 

D'ACTIVITAT REGULADA EN ELS ARTICLES 327 I SEGÜENTS DE EL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, APROVAT PEL 

REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2015, DE 30 D'OCTUBRE.  

 

1. Els treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de 

cessament d'activitat prevista en l'article 7 o/a la prestació de cessament d'activitat 

regulada en els articles 327 i següents de el text refós de la Llei General de la 

Seguretat Social, es poden accedir a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, a la 

prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària prevista en 

aquest article, sempre que reuneixin els següents requisits:  

a) Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar 

com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020. No obstant això, 

si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d'estar al 

corrent en el pagament de les cotitzacions, l'òrgan gestor convidarà al pagament al 

treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi 

les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a 

l'adquisició del dret a la protecció.  

b) No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per 

compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 euros.  

c) Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de 

l'activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020. 

Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el 

primer trimestre del l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos 

que hi ha hagut en el primer semestre del 2021 en la mateixa proporció.  

La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització que 

correspongui per l'activitat desenvolupada.  

No obstant, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar 

o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o 

afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de 

cessament d'activitat, la quantia de cada una de les prestacions serà de l'40 per cent.  



Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà començar a meritar 

amb efectes d'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre 

que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint dies naturals de febrer.  

En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la 

presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir de el 31 de maig de 2021. 

La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel 

desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos de la feina per 

compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional; 

amb l'exercici d'una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments 

procedents d'una societat; amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social 

excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'exercici 

de l'activitat que desenvolupava.  

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim especial dels 

treballadors de la Mar, la prestació per cessament d'activitat serà a més incompatible 

amb les ajudes per paralització de la flota. 

Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l'alta en el règim especial 

corresponent i el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar.  

El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l'obligació de 

cotitzar s'entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin a la mateixa 

seran assumides per les entitats amb càrrec a els pressupostos es cobreixi la 

corresponent prestació. 

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació 

extraordinària serà en tot cas la establerta en el moment d'inici de la prestació.  

La durada màxima i la resta de condicions d'aplicació de les deduccions en la 

cotització a què pugui tenir dret el treballador beneficiari d'aquesta prestació 

extraordinària per cessament en l'activitat no es modificarà per la percepció d'aquesta 

última.  

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la 

Seguretat Social o al Institut Social de la Marina.  

 

PRESTACIÓ COMPATIBLE AMB L'ACTIVITAT  

A partir d'l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació 

per cessament d'activitat prevista en l'article 327 de el text refós de la Llei General de 

la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, 

sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en els apartats a), 

b), d) ie) de l'article 330.1 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.  

L'accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció 

dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% 

dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant 



el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 

7.980 euros.  

Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el 

segon semestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que 

hi ha hagut en el primer semestre del 2021 en la mateixa proporció.  

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, 

haurà d'acreditar, a el temps de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les 

obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.  

Per a això, emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues 

col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els 

documents necessaris que acreditin aquest extrem.  

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig de 2021, sempre 

que el treballador tingui dret en els termes fixats en l'article 338 de el text refós de la 

Llei General de la Seguretat Social.  

Així mateix, han de percebre aquesta prestació fins el 31 de maig de 2021 aquells 

treballadors autònoms que causin dret a ella l'1 de febrer de 2021 i vegin esgotat el 

seu dret a la cessació previst en el citat precepte abans de el 31 de maig de 2021, 

sempre que reuneixin els requisits exigits a l'efecte.  

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o el 

Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d'1 de febrer de 2021 

si se sol·licita dins dels primers vint dies naturals de febrer, o amb efecte des del dia 

següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l'1 de 

setembre de 2021.  

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud s'autoritzarà a l'Administració de la Seguretat 

Social i a les mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per 

demanar el Ministeri d'Hisenda les dades tributàries necessàries per a la revisió dels 

requisits d'accés a la prestació 

 

PRESTACIÓ PER AUTÒNOMS DE TEMPORADA 

A l'efecte d'aquest precepte es consideren treballadors de temporada aquells 

treballadors autònoms l'únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués 

desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial 

de Treballadors de la Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cada 

un dels anys.  

Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 

2019 sempre que, d'haver estat d'alta en un règim de seguretat social com a 

treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d'aquests anys.  

Seran requisits per tenir dret a la prestació:  



a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el 

Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant 

un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cada un dels anys 2018 i 2019 

sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos a la primera meitat 

de l'any.  

b) No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el 

règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre del 

l'any 2021.  

c) No obtenir durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets computables 

fiscalment que superin els 6.650 euros.  

d) Trobar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si 

no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador 

autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes 

degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició de el 

dret a la protecció.  

La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l'equivalent a el 70 per cent 

de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat exercida en el règim 

especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si 

cas, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar. 

La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article podrà 

començar a meritar amb efectes d'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 

4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint dies naturals de 

febrer.  

En cas contrari els efectes queden fixats a l'endemà de la presentació de la sol·licitud i 

la durada no podrà excedir de el 31 de maig de 2021. Durant la percepció de la 

prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o 

assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.  

S’AMPLIEN AMB 5 MILIONS ELS AJUTS DIRECTES ALS COMERÇOS  

La línia d’ajuts per als comerços obligats a tancar del 7 al 17 de gener i que hauran de 

seguir tancats fins al dia 24 s’ampliarà de 10 a 15 milions d’euros. 

Els ajuts directes per als comerços obligats a tancar des del 7 gener passat passen 

dels 2.500 euros previstos inicialment als 3.750. S’hi podran acollir els establiments 

situats en centres, galeries i recintes comercials, i els locals comercials de més de 400 

metres quadrats. 

L’objectiu d’aquesta línia, que s’activarà aviat, és contribuir a pal·liar els efectes 

econòmics derivats de les noves mesures. 



 

S'OBRE UNA NOVA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A PRODUCTORS AGRARIS 

PER COMPENSAR LA PÈRDUA D'INGRESSOS DERIVADA DE LA MANCA DE 

FUNCIONAMENT DE DETERMINATS CANALS DE COMERCIALITZACIÓ COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19  

Obrir nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua 

d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de 

comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 d'acord amb 

les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol (DOGC núm. 

8170, de 6.7.2020), modificada per l'Ordre ARP/163/2020, de 23 de setembre (DOGC 

núm. 8236 de 29.9.2020), per l'Ordre ARP/177/2020, de 16 d'octubre (DOGC núm. 

8251, de 21.10.2020) i per l'Ordre ARP/225/2020, de 21 de desembre (DOGC núm. 

8303, de 24.12.2020). 

2. S'estableixen 3 períodes de presentació de sol·licituds per lliuraments realitzats 

entre el 20 de maig de 2020 i el 25 de maig de 2021.  

2.1 Primer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de gener i 

acaba l'1 de febrer de 2021. 

2.2 Segon termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 7 d'abril i 

acaba el 16 d'abril de 2021. 

2.3 Tercer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i 

acaba el 26 de maig de 2021. 

3. Dotació pressupostària 

3.1 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria són a càrrec de la partida 

pressupostària AG06/D/482000100/6130/0000 dels pressupostos del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2021 i per un import 

d'1.000.000 €. 

3.2 La dotació es distribueix de la manera següent: 

a) Sol·licituds corresponents al primer termini: 600.000 €. 

b) Sol·licituds corresponents al segon termini: 300.000 €. 

c) Sol·licituds corresponents al tercer termini: 100.000 €. 

L'import de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria es podrà incrementar i la 

seva aplicació es condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment 

anterior a la resolució de concessió. 

3.3 En el cas que no s'exhaureixi la dotació pressupostària destinada a les sol·licituds 

de subvenció corresponents a un termini de sol·licituds, el DARP pot incorporar el 



romanent d'aquesta dotació a la dotació destinada a les sol·licituds corresponents al 

termini següent. 

4. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és la Sub-direcció General d'Indústries i 

Qualitat Agroalimentària. 

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular 

de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. 

MESURES URGENTS DEL GOVERN D’ESPANYA DE SUPORT A L’HOSTALERIA, 

EL SECTOR TURÍSTIC, EL COMERÇ I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT DIRIGIDES A ARRENDAMENTS DE 
LOCALS DE NEGOCIS 
 
En absència d'un acord entre les parts per a la reducció temporal de la renda o una 

moratòria en el pagament de la mateixa, la persona física o jurídica arrendatària d'un 

contracte d'arrendament per a ús diferent del de vivenda, de conformitat amb el que 

preveu en l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, o 

d'indústria, que compleixi els requisits que preveu l'article 3 d'aquest reial decret llei, 

podrà abans del 31 de gener de 2021 sol·licitar de la persona arrendadora, quan 

aquesta sigui una empresa o entitat pública, o un gran forquilla, entenent com a tal la 

persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent 

garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2 , una de les 

següents alternatives: 

 

Una reducció de l'50 per cent de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat 

d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara 

l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades per la SARS-CoV-2, i 

les seves pròrrogues i es pot estendre a les mensualitats següents, fins a un màxim de 

quatre mesos. 

 

Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s'aplicarà durant el període 

de temps que duri l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre i 

les seves pròrrogues, i es pot estendre a les mensualitats següents, fins a un màxim 

de quatre mesos. 

 

El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a 

comptar de la finalització de la moratòria, i sempre dins del termini al llarg del qual 

continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues, 

repartint els imports ajornats de manera proporcional al llarg del període. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

 

 

MESURES DE SUPORT EN L'ÀMBIT LABORAL I SEGURETAT SOCIAL 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf


Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als expedients de 

regulació temporal d'ocupació prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021 

per a determinades activitats dels sectors de turisme, hostaleria i comerç. 

 

Les empreses que tinguin expedients de regulació temporal d'ocupació basats en 

l'article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, prorrogats automàticament fins 

el 31 de gener de 2021 de conformitat amb l'article 1 de Reial Decret llei 30/2020, de 

29 de setembre. 

Quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la 

Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta respecte de les persones 

treballadores afectades per aquests expedients que reiniciïn la seva activitat a partir de 

l'1 de desembre de 2020, o que l'haguessin reiniciat des de la entrada en vigor de el 

Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, 

en els termes del seu article. 

 

Aquesta exempció s'aplicarà en els percentatges i condicions que s'indiquen a 

continuació: 

 

a) El 85 per cent de l'aportació empresarial meritada al desembre de 2020 i gener de 

2021, 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. 

 

b) El 75 per cent de l'aportació empresarial meritada al desembre de 2020 i gener de 

2021, quan l'empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o 

assimilades a les mateixes en situació d'alta a 29 de febrer de 2020. 

 

c) L'exempció que regula aquest article és incompatible amb les mesures regulades en 

l’article 2 del Reial Decret Llei de 30/2020 de 29 de setembre. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

 

 

MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA 

 

Ajornament de deutes tributaris. 

 

En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, als efectes dels 

ajornaments a què es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària, es concedirà l'ajornament del ingrés del deute tributari corresponent 

a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i 

ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos, 

sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a 

què es refereix l'article 82.2.a) de l'esmentada llei. 

 

Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les 

lletres b), f) ig) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

Tributaria.3. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf


Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui una 

persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2020. 

 

Les condicions de l'ajornament seran les següents: 

 

a) El termini serà de sis mesos. 

 

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 

Reducció en 2020 de el rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva en 

l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la quota meritada per 

operacions corrents de el règim simplificat del impostsobre el Valor Afegit. 

 

La reducció prevista a la disposició addicional primera de l'Ordre HAC / 1164/2019, de 

22 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2020 el mètode d'estimació 

objectiva del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial 

simplificat del impost sobre el Valor Afegit, serà: 

 

a) El 20 per cent, per a les següents activitats: 

 

VEURE ANEXE  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

Entre altres, comerç al por menor, perruqueries, salons de bellesa, ... 

 

 

b) El 35 per cent per a les següents activitats: 

 

VEURE ANEXE  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

Entre altres, cafeteries, restaurants, hotels, sabateries, drogueries, 

perfumeries,... 

 

Els subjectes passius del impost sobre el Valor Afegit que desenvolupin activitats 

empresarials o professionals incloses en l'annex II de l'Ordre HAC / 1164/2019, de 22 

de novembre, i estiguin acollits al règim especial simplificat, a efectes de calcular la 

quota anual de l'esmentat règim especial, podran reduir en un 20 per cent el import de 

les quotes meritades per operacions corrents corresponents a aquestes activitats en 

aquest any. No obstant això, aquesta reducció serà del 35 per cent per a les següents 

activitats: 

 

 

VEURE ANEXE  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

Entre altres, recanvis de vehicles, botigues de materials de construcció, de 

banys, ... 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf


INCENTIU FISCAL PER FOMENTAR LA REBAIXA DE LA RENDA ARRENDATÍCIA. 

 

Amb efectes d'1 de gener de 2021 s'afegeix una disposició addicional quaranta-nou en 

la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la 

renda de no residents i sobre el patrimoni, amb la redacció següent: 

 

Disposició addicional quaranta-nou. 

 

Despeses deduïbles dels rendiments de capital immobiliari corresponents a lloguers de 

locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021. 

 

Els arrendadors diferents dels que preveu l'apartat 1 de l'article 1 de el Reial decret llei 

35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport a el sector turístic, 

l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, que hagin subscrit un contracte 

d'arrendament per a ús diferent del de vivenda, de conformitat amb el que preveu 

l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, o d'indústria, 

amb un llogater que destini l'immoble a el desenvolupament d'una activitat econòmica 

classificada a la divisió 6 de o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de 

les tarifes del impost sobre Activitats Econòmiques aprovades pel Reial Decret 

Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, podran computar en 2021 per el càlcul del 

rendiment del capital immobiliari com a despesa deduïble la quantia de la 

rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament hagin acordat a partir de 14 

de març de 2020 corresponents a les mensualitats tats meritades en els mesos 

de gener, febrer i març de 2021. 

 

L'arrendador ha d'informar separadament en la declaració del impost del import de la 

despesa deduïble a què es refereix el paràgraf anterior per aquest incentiu, consignant 

així mateix el número d'identificació fiscal de l'arrendatari la renda s'hagués rebaixat. 

 

No serà aplicable el que estableix aquesta disposició, quan la rebaixa en la renda 

arrendatícia es compensi amb posterioritat per l'arrendatari mitjançant increments en 

les rendes posteriors o altres prestacions o quan els arrendataris siguin una persona o 

entitat vinculada amb l'arrendador en el sentit de l'article 18 de la Llei del impost sobre 

Societats o estiguin units amb aquell per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge, en línia 

directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al segon grau inclusivament. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

 

SUBVENCIONS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER LA REDUCCIÓ 

FORÇADA DELS AFORAMENTS EN ESPAIS ESCÈNICS I MUSICALS AMB 

MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19  

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir 

econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts i 

espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de 

Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf


contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció 

forçada de l'aforament. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per espais escènics i 

musicals els següents: teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, 

centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l'aire lliure especialment habilitats 

per a la realització d'espectacles públics i que s'utilitzin per a la realització d'un concert 

o espectacle de pagament. 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mes

ures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-

empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/subvencions-reduccio-forcada-

aforaments-espais-escenics-musicals/ 

Termini de sol·licitud: del 9 de desembre del 2020 al 3 de juny del 2021 

TRÀMIT: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Sub

vencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-

espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-

19 

NOVA MODALITAT D'ERTO: SOL·LICITUD DE CONSTATACIÓ DE 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 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/subvencions-reduccio-forcada-aforaments-espais-escenics-musicals/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/subvencions-reduccio-forcada-aforaments-espais-escenics-musicals/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/subvencions-reduccio-forcada-aforaments-espais-escenics-musicals/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/subvencions-reduccio-forcada-aforaments-espais-escenics-musicals/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-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 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 PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA, 

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/pdogc_resultats_fitxa/?action=f

itxa&documentId=886876&language=ca_ES 

SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL 

EXTENSIÓ DELS TERMINIS DE VENCIMENT I DE MANCA DE LES 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. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=886876&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=886876&language=ca_ES


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-2020-14368.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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits


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 com a Decret Llei, el Decret 

34/2020 de 20 D’Octubre de la Generalitat de Catalunya. 

“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. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=886836&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=886836&language=ca_ES
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&documentId=884577&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884577&language=ca_ES


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 %. 

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 març de 2020 i el 30 de juny de 

2020, ambdós inclosos, alguna de les següents prestacions: 

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'ARTISTES 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:  

http://empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=389831 

 

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  

MESURES URGENTS ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LES DARRERES 

MESURES SANITÀRIES (DOGC 22 OCTUBRE 2020):  

1) Préstecs de 15.000 euros a través d’Avalis de Catalunya 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 de 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 

http://empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=389831
https://legacy.santfeliu.cat/owa/redir.aspx?REF=rt7Swp-FulnyXynoYE5CtlrfVc8h7FWCykgB5kBAo0AQ-F0GpYDYCAFodHRwczovL2dvdmVybi5jYXQvZ292L3Byb3NwZXJpdGF0LWVjb25vbWljYS8zODkxNTEvZ292ZXJuLWFwcm92YS1kZWR1Y2Npby1pcnBmLXJlbmRlcy1tZXMtYmFpeGVz
https://legacy.santfeliu.cat/owa/redir.aspx?REF=rt7Swp-FulnyXynoYE5CtlrfVc8h7FWCykgB5kBAo0AQ-F0GpYDYCAFodHRwczovL2dvdmVybi5jYXQvZ292L3Byb3NwZXJpdGF0LWVjb25vbWljYS8zODkxNTEvZ292ZXJuLWFwcm92YS1kZWR1Y2Npby1pcnBmLXJlbmRlcy1tZXMtYmFpeGVz
http://www.avalis.cat/


 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 Govern de la Generalitat el 

15 d'octubre d'enguany, preferentment els sectors de la restauració i comerç, 

amb especial atenció a les dones treballadores autònomes 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 

AJUTS A ENTITATS PER PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 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  

COVID-19 GOVERN CENTRAL. 

Treballadors Autònoms: Resum de totes les mesures vigents del Govern Central 

pels Treballadors Autònoms. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358&modo=1&not

a=0&tab=2 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Pla-de-reactivacio/Transformacio-digital.jpg
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Pla-de-reactivacio/Transformacio-digital.jpg
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358&modo=1&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358&modo=1&nota=0&tab=2


Medidas Tributarias: Resum de totes les mesures vigents de l’àmbit tributari del 

Govern Central. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360&modo=1&not

a=0&tab=2 

RESUM DE LES MESURES DE SUPORT A LES EMPRESES 

 

1. PRORROGA AUTOMÀTICA DELS ERTOS FINS ELS PROPER 31 DE GENER 

DE 2021 

La norma inclou mesures específiques en matèria de cotització consistents en 

diferents percentatges d'exoneració en les quotes a la Seguretat Social.  

Com a novetats:  

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

 ERTO per impediment 

El primer s'adreça a empreses que no puguin desenvolupar 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 refereix a aquelles empreses 

que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat 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, arribarà al 100%, 90%, 85% i 80%, 

respectivament, quan l'empresa hagués tingut menys de cinquanta persones 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360&modo=1&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360&modo=1&nota=0&tab=2


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 distància almenys el 30% de la 

seva jornada, és a dir, 2 dies la setmana, i estableix que l'empresa els ha de 

facilitar el material necessari per fer la seva feina, 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://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=11024&newid=29180
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=ca_ES
http://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=11024&newid=29222
https://www.bonosocial.gob.es/#inicio


 http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/retorn-fiances-

gestors?_ga=2.47779623.1665799044.1589435733-

344641256.1589435733 

 

C.  AJUTS, SUBSIDIS, SUBVENCIONS I PRESTACIONS: 

 

 

Subsidi extraordinari per fi de contracte temporal 

 

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 al impacte econòmic i social 

de l'COVID-19: 

 

 

 

D. CRÈDITS I PRÉSTECS: 

 

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


D.1. Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les 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. 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/index.html?BotoOp=prestecs


 

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. Bonificació de la quota de la taxa de les màquines recreatives i d’atzar 

 

E.4. Ajornament del pagament de taxes, preus públics 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 creditors: 

https://acelerapyme.gob.es/financiacion
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/Llista-resum-afectacio-alarma.pdf
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/Llista-resum-afectacio-alarma.pdf


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 subvencions: 

 

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. 

 

 

INFORMACIÓ DE LES MESURES OBERTES PER SECTORS D’ACTIVITAT: 

 

AUTÒNOMS 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonom

s/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/ 

 

COMERÇ I CONSUM 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonom

s/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/ 

 

CONSTRUCCIÓ I HABITATGE. INSTAL.LACIONS 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonom

s/informacio-per-sectors-dactivitat/construccio/ 

 

CULTURA, ESPORT I LLEURE 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonom

s/informacio-per-sectors-dactivitat/cultura/ 

 

INDÙSTRIA I TRANSPORT 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonom

s/informacio-per-sectors-dactivitat/industria-transport/ 

 

SECTOR TURÍSTIC 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonom

s/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/ 

 

ALTRES SECTORS D’ACTIVITAT 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonom

s/informacio-per-sectors-dactivitat/altres-sectors-dactivitat/ 

 

 

 

AJUTS ESGOTATS I MESURES TANCADES QUE JA NO ESTAN VIGENTS (PER 

SI NECESSITEU CONSULTAR LA FONT D’INFORMACIÓ I/O VEURE L’ESTAT DEL 

PROCEDIMENT): 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mes

ures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-tancades/index.html 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/construccio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/construccio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/cultura/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/cultura/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/industria-transport/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/industria-transport/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/altres-sectors-dactivitat/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/altres-sectors-dactivitat/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-tancades/index.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-tancades/index.html

