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TREBALL    
 

DESOCUPACIÓ ESPECIAL PER ERTO 
Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya 

Com es demana ? 

Les persones afectades per ERTO’s no han de presentar sol·licitud per 
desocupació. La seva empresa s’encarregarà de fer-ho quan estigui aprovat 
l’ERTE, i el SEPE aprovarà la prestació.   

 

Des de i fins quan? 

Ho especificarà el propi ERTO, però si no concreta data de fi, s’entendrà que és 
fins que s’anul·li l’estat d’alarma.  

Es tracta d’un subsidi especial per aquells treballadors afectats per un ERTE, per causa 
major, per la crisis del coronavirus, ja sigui perquè han reduït la jornada laboral, o bé 
per que hagin suspès el contracte de manera temporal.  

Podran percebre aquesta prestació tots ells, tot i no haver cotitzat el temps necessari 
exigit. Aquest subsidi a més, no comptarà en un futur a l’hora de calcular quant han 
“gastat” de prestació.  

El que sí s’ha de complir, però, és que el contracte ha de ser anterior a l’entrada en 
vigor del Decret Llei.   

La seva quantia és la mateixa de l’atur habitual. Per calcular-ho, es tindran en compte 
els últims 180 dies treballats, o si són menys, els que hagi estat treballant en 
l’empresa on ha fet ERTE.  
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AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES TEMPORALS   
Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya 

 

¿Com es demana ? 

A la pàgina del SEPE: https://bit.ly/2AcE2pb  

Des de i fins quan? 

Per als contractes que acabin des del 14 de març. En principi, aquest ajut dura 
un mes, però el Govern de l’Estat ha deixat la porta oberta per ampliar-ho més 
endavant.   

L’ajut en aquest cas és del 80% del IPREM, uns 430€, per a qui finalitzi, des de que es 
va decretar l’estat d’alarma, contracte de durada determinada, inclosos els 
contractes d’interinitat, formatius i de relleu, i que no comptin amb la cotització 
necessària per accedir a d’altres prestacions, com la de l’atur. Aquesta quantitat serà 
la mateixa per a contractes de jornada completa o parcial.  

Es cobrarà el mes següent de la presentació de la sol·licitud, i per calcular la seva 
durada ( fins el mes següent ), es comptarà des del dia següent al fi de contracte, per 
un mes i no més d’una ocasió. Es tracta per tant, d’un pagament únic.  

Condicions o requisits:  

● El sol·licitant haurà d’estar donat d’alta com a demandant de feina i no pot 
estar treballant per compte propi o jornada completa en data d’extinció del 
contracte, ni en data de l’aprovació del subsidi excepcional.  

● L’extinció del contracte ha de ser posterior al 14 de març i ha d’haver tingut 
com a mínim 2 mesos de durada.   

● Aquest ajut és incompatible, amb qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, 
salari social o ajuts concedits per qualsevol administració pública.  

● Només es donarà a qui no tingui ingressos suficients o, el que és el mateix, que 
no superi amb d’altres rendes el 75% del salari mínim, 712,5€ mensuals. Aquest 
requisit no està a l’última resolució publicada, però si en el Decret Llei, 
resolució de l1 de maig de 2020, i a la pàgina web del SEPE.     
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AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR 
Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya 

Subsidi excepcional per protegir a les persones que pertanyen al Sistema 
Especial per a Treballadores de la Llar i que a causa del COVID-19 se’ls ha extingit el 
contracte laboral o han deixat de prestar serveis total o parcialment. 
 

On es demana? 
A aquesta aquesta página: https://bit.ly/35SN5Yq  

Qui pot demanar-la? 
 

Persones que hagin estat d’alta al Sistema Especial d’Empleats de la llar, abans 
del 14 de març, i des de llavors, hagin sofert reducció o finalització del seu 
contracte. 

Terminis: 

Des del 5 de maig es pot sol·licitar, fins un més després de la finalització de 
l’estat d’alarma ( o les seves pròrrogues ).  

Es tracta d’un subsidi especial per empleats/des de la llar que s’hagin quedat sense 
feina o bé l’hagin vist reduïda per la crisis sanitària. L’ajut consisteix en el 70% de la 
base cotitzable que s’hagi deixat de percebre, tenint en compte el mes anterior,  
sense poder superar el límit de 950€ (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues 
extraordinàries. 
 

Condicions: 
● Podran accedir els o les que hagin deixat de prestar servei de forma temporal o 

hagin vist reduïda la seva feina, en un o diversos domicilis, per evitar el contagi 
“per causes alienes a la seva voluntat”, o qui hagi estat acomiadat.  

● Aquest subsidi és compatible amb altres activitats iniciades amb posterioritat a 
la sol·licitud del subsidi. Però és incompatible amb les prestacions per 
incapacitat temporal o per permís retribuït recuperable i la realització 
d’activitats por compte propi o d’altri per les que percebi ingressos superiors a 
950€. 
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Durada del subsidi:  

Des de la data en què l’ocupador de llar dona la treballadora de baixa a la Seguretat 
Social o li redueix la jornada i fins a un mes després de la fi de la vigència de l'estat 
d'alarma (o abans si la treballadora es reincorpora al seu treball amb la jornada 
habitual). 

Sol·licitud: documentació i canals de presentació 

El model de sol·licitud es pot omplir online o també manualment si es descarrega i 
s’imprimeix el Pdf, en funció de la presentació: 
 
 ONLINE: si es disposa d’un DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve la 

persona treballadora pot presentar-ho online al Registre Electrònic General de 
la AGE y en la SEDE electrònica del SEPE https://sede.sepe.gob.es 
 

 PRESENCIAL: la sol·licitud està disponible a l’enllaç:  
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/proce_ciudadano
s/subsidios_SEEH.html 
i es pot presentar a qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres o a les 
oficines de correus, dirigint-la a Unitat Subsidi 
Empleades Llar. Direcció General de Servei Públic d'Ocupació Estatal, Carrer 
Comtessa de Venadito Nº9, 28027-Madrid.  
 

Per descarregar la sol·licitud NO es necessita DNI electrònic, certificat electrònic o 
Cl@ve. 

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:  

- fotocòpia dels documents que acreditin la identitat de la persona treballadora i 
la de tots els seus ocupadors 
 

- Declaració Responsable dels seus ocupadors / titulars de la llar (segons model 
disponible en aquesta web "Declaració responsable de la persona ocupadora 
de persones treballadores de el sistema especial per a treballadors de la llar ", 
o bé la carta d'acomiadament o acreditació de la seva baixa a la Seguretat 
Social. 
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ATUR PER QUI NO HA SUPERAT PERÍODE DE PROBA I VA DEIXAR 
VOLUNTÀRIAMENT LA FEINA ANTERIOR 

Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya   

Treballadors que hagin estat cessats en període de proba per decisió de l’empresa 
amb posterioritat al 9 de març. 

 

Com es demana? 

Al SEPE aquí: https://bit.ly/35PSNKu  

 
Des de quan? 
 

Poden sol·licitar totes les persones treballadores que van finalitzar el període 
de proba des del 9 de març de 2020. 

Aquesta nova mesura permet que aquests treballadors, que abans no tenien dret a 
subsidi per desocupació per a ver deixat una feina anterior al període de proba, 
puguin accedir a prestació.  
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ATUR PER QUE VA DEIXAR UNA FEINA PERQUÈ TENIA UNA OFERTA EN 
FERM A UNA ALTRA EMPRESA, I FINALMENT NO VAN CONTRACTAR.  
Administració que promou la mesura: Govern d’Espanya 

 

Per a persones treballadores que hagin fet baixa voluntària a partir de l’11 de març 
de 2020, per tenir compromís de contractació en una altra empresa, si aquesta no 
hagués contractat finalment com a conseqüència del COVID-19. 

 

On es pot sol·licitar?  
Al SEPE.  

Poden sol·licitar-la tots els que van deixar la feina per anar a una altra empresa, des 
de l’11 de març de 2020 

Aquesta mesura permet que aquestes persones treballadores, que no tenien dret a 
subsidi per desocupació per haver deixat una feina anterior, puguin accedir a la 
prestació.  

Per sol·licitar-la, necessiten un document de l’empresa que els hi anava a 
contractar, acreditant que no ho han fet finalment, a causa de la crisis sanitària 
del COVID-19.  
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PERSONES TREBALLADORES FIXES DISCONTINUS I DE TEMPORADA  
Administració: Govern d’Espanya  

 
Els treballadors fixes discontinus i els que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixin 
en determinades dates, que es trobin en període de inactivitats productiva, i per tant, a 
l’espera de la data en la que haurien de trucar-los per reincorporació efectiva, podran 
beneficiar-se també de les mesures aprovades anteriorment al RDL 8/2020, és a dir, podran 
sol·licitar la prestació de desocupació, fins i tot si no tenen dret per mancada cotització (Fins 
ara es reconeixia el dret a prestació si no s'havien pogut incorporar a l'activitat per causa de 
l'estat d'alarma/coronavirus; ara també durant el període en el qual no havien de treballar 
per a l'empresa). 
 

Existeixen diferents escenaris: 

● Si l’empresa aplica un ERTO: percebran l’atur especial ( per desocupació especial per 
ERTO ), inclosos aquells que estiguessin a l’espera de passar a períodes d’activitat i no 
ho hagin fet per la crisis sanitària.  
 

● Si s’ha paralitzat la feina abans de temps i passen a cobrar l’atur, la prestació que 
cobreix durant aquest període que havien d’estar treballant es tornarà a cobrar, 
màxim 90 dies, quan tornin a estar desocupats. Això és, com si no s’hagués esgotat.  

○ Per calcular la temporada laboral, s’haurà de tenir en compte el període 
treballat l’any anterior i, si és el primer any, el d’altres treballadors similars de 
l’empresa.  
 

● En el cas de que la persona no s’hagi incorporat per causa de la crisis sanitària, 
continuarà cobrant la prestació si té dret. Si l’ha esgotat, però té cotitzat suficient, se 
li donarà una nova prestació. En tot cas, se li aplicarà el punt anterior i podrà tornar a 
cobrar-la el dia que, hagués finalitzat la feina de temporada. Vol dir que no esgotarà 
la prestació durant el temps que havia d’estar treballant.  

Per aquells treballadors, ja sigui perquè han interromput el temps habitual de treball, o que 
directament, no se’ls hagi trucat per incorporar-se, i a més a més, no tinguin suficient temps 
cotitzat per accedir a la prestació d’atur, podran percebre una prestació contributiva fins a 
la data que s’incorporin, amb un màxim de 90 dies. Aquesta prestació serà la mateixa que 
van percebre la última vegada, o si no van tenir, la prestació mínima contributiva. Aquesta 
mesura s’aplicarà també als que esgotin les seves prestacions per desocupació habituals 
abans de tornar a la feina.  
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AJUT EXTRAORDINARI PER L’ADQUISICIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS.  
Administració: Generalitat de Catalunya 

És un ajut de 200 euros, en un únic pagament, per a persones treballadores afectades 
econòmicament pel coronavirus que no hagin cobrat la prestació d'atur i tinguin 
càrregues familiars. L’import s’haurà de destinar a la compra de productes 
d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. 

sanitària.  

 

A qui va dirigit? 

L’ajut està adreçat a les persones treballadores que hagin patit una 
disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos com a conseqüència 
d’un ERTO, o bé persones treballadores amb contracte temporal extingit 
també per causa de la Covid-19, així com els treballadors per compte 
propi que hagin suspès la seva activitat per raó de la crisi sanitària. En 
tots els casos, han de tenir càrregues familiars. 

 

Els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant 
l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior al 30% respecte als 
ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer.  

Cada unitat familiar té dret a un sol expedient de prestació extraordinària per a 
subministraments bàsics. En cas de presentar més d'una sol·licitud, només es 
tindrà en compte la primera que s'hagi presentat. 

A més, els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de 
mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.  

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o 
prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats. 

 

On s’ha de fer la sol·licitud? 

La tramitació de l’ajut ha de fer-se a través de la pàgina del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies: https://bit.ly/35hwQ6B , emplenant el 
formulari i adjuntant la documentació que es requereix.  Únicament per 
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aquesta via electrònica, amb el que serà necessari disposar de Certificat 
Digital o bé IdCat, IdCat Mòbil o DNI electrònic.  

 

Terminis per fer les sol·licituds? 

El termini s’inicia el 30 d’abril de 2020, i restarà obert fins a l’exhauriment 
de la dotació pressupostària destinada a aquesta prestació.  

 

Documentació a aportar?  

La persona sol·licitant ha de custodiar i aportar, quan sigui requerida per l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya per a dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades 
declarades, la documentació acreditativa següent: 

- Treballadors per compte d'altri: 

a) Treballadors afectats per expedient de regulació temporal d'ocupació: document acreditatiu de 
la suspensió del contracte o de la reducció de la jornada.  

b) Treballadors que tinguin extingit el seu contracte de caràcter temporal: comunicació de 
l'empresari d'extinció del contracte per causes de força major. 

c) Justificants dels salaris corresponents als períodes de març i abril dels anys 2019 i 2020. 

d) Si escau, resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de concessió de la prestació per 
desocupació total o parcial. 

- Treballadors per compte propi: 

a) Document Estimació directa ingressos i despeses, degudament emplenat. 

b) Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d'ingressos i despeses, del 
llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (primer i 
segon trimestre de l'any 2020). Els treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acreditin 
les dades consignades, ho han d'acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret. 

c) Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Primer i segon trimestre de l'any 
2019. 

d) Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Primer trimestre de l'any 2020. 

e) Model 303. IVA. Primer trimestre de l'any 2019. 

f) Model 303. IVA. Primer trimestre de l'any 2020. 

g) Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre de l'any 2019. 

h) Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre de l'any 2020. 
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- Acreditació d'ingressos de qualsevol altre membre de la unitat familiar, d'acord amb la definició de 
l'apartat 3.1.e) d'aquest annex, referits als mesos de març i abril de 2020. 

- Documentació que acrediti que s'han destinat els recursos a la finalitat de la prestació. 

 

Quan em confirmaran l’ajut i com faran l’abonament? 

Un cop revisades les sol·licituds, i després de la comprovació dels requisits d'accés, en el termini de 
set dies hàbils a comptar des de l'entrada de la sol·licitud, es resoldrà l’atorgament o bé la denegació 
de la prestació per a subministraments bàsics, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària. 

En cas d’atorgament de la prestació, en el termini de set dies hàbils a comptar des de l'emissió de la 
resolució s'efectuarà l'abonament mitjançant transferència bancària.  

 

L'atorgament de l’ajut està sotmès a disponibilitat pressupostària, és a dir, es tindran en compte les 
sol·licituds fins a esgotar el pressupost destinat per aquest ajut.  

En cas que s'hagi finalitzat el termini establert i no s'hagi notificat la resolució de si s’atorga o es 
denega l’ajut,  la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.  

En cas de denegació o inadmissió, sens perjudici del recurs administratiu que correspongui, la persona 
sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud quan ho consideri oportú durant la vigència del termini 
de presentació de sol·licituds. 
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PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER DESOCUPACIÓ PER ARTISTES  
Administració: Govern d’Espanya 

Podran demanar aquest ajut extraordinari qui estigui inclòs al Règim General 
d’Artistes en espectacles públics. És a dir, no és un ajut per tots els treballadors de 
l’àmbit de la cultura.  

On es demana? 

A la seu electrònica o pàgina web del SEPE, pre-sol·licitud: https://bit.ly/3dyvPKr  o 
per telèfon https://bit.ly/3cnysP1     

Es pot sol·licitar a partir del 7 de maig. Es reconeix percebre la prestació des de 
la data de presentació de la sol·licitud.  

Per accedir a la prestació han d’estar donats d’alta al règim de inactivitat que els 
permet tenir algunes cobertures quan no tenen treball, o haver vist interrompuda la 
seva feina per la crisis sanitària.  

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol treball, per compte propi o aliè, o 
prestació de les administracions publiques.  

Els beneficiaris han d’haver cotitzat l’any anterior, mínim 20 dies. La prestació es 
calcularà tenint en compte aquest temps treballat en els dotze mesos anteriors.  

La base mínima de cotització que es tindrà en compte per al càlcul, és la del grup 7, el 
que significa que cobrarien uns 776 euros al mes aproximadament.  
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Baixes per contagi o quarantena  
 

Com es demana? 
 

És el sistema públic de salut de cada comunitat autònoma qui signa el “parte” de 
baixa.  

Des de quan? 
Per baixes produïdes des del 12 de març.  

A les persones aïllades o contagiades pel virus, i que estiguin donades d’alta a 
qualsevol règim de la Seguretat Social quan la baixa es produeixi ( inclou autònoms 
que cotitzin per incapacitat temporal ), se’ls considerarà a situació assimilable a la 
incapacitat per accident laboral, el que significa:  

- Cobraran el 75% des del dia següent ( més en funció del conveni ) 
- La Seguretat Social es farà càrrec d’aquestes prestacions, i no les empreses.  

La norma no aclareix si les empreses estan obligades a pagar els complements que 
tinguin per conveni per completar fins a percentatges superiors. 

Si es justifica que el contagi s’ha produït de forma exclusiva per la realització de la 
feina ( per exemple, sanitaris o personal de residències, personal de supermercat, etc. 
) es tracta d’un accident de treball normal, no només a efectes de prestació.  Això 
implica aplicar totes les regles en aquests casos, inclosos els recàrrecs en les 
prestacions a càrrec de l’empresa, o si és el cas, responsabilitats civils o penals.  
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Reducció de jornada per cura 
 

On es demana?  

Davant de la pròpia empresa.   

Des de quan?   

Va entrar en vigor el 18 de març i pot continuar actiu fins tres mesos després 
de que finalitzi l’estat d’alarma.  

Qui no pugui treballar perquè hagi de tenir cura de menors ( per la cancel·lació de 
classes presencials ), majors o persones dependents, ja sigui el cònjuge o parella de 
fet o familiars fins a segon grau, i que treballin com assalariats, tenen dret a que 
l’empresa adapti o redueixi la seva jornada, fins i tot al 100%. La reducció de la 
jornada implicarà la reducció de la part corresponent de salari en la mateixa 
proporció.  

L’adaptació de la jornada pot incloure canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, 
jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi de 
prestació de treball, incloent la prestació de teletreball, o en qualsevol altre canvi de 
condicions laborals. En caso de que el treballador ja tingués reducció o adaptació de 
jornada, pot modificar-la o ampliar-la.  
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AJUT EXTRAORDINARI PER PAGAR EL LLOGUER.  

Administració: Generalitat de Catalunya 

La Generalitat ha obert una línia d’ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies 
amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la crisi sanitària.  

S’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal 
de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de 
manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajut que es concedirà serà directe i 
s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els 
microcrèdits que la família hagi demanat. Cal recordar que els microcrèdits de 
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament oberts per 
l’Estat també en el marc de les mesures per fer front a les conseqüències 
econòmiques del coronavirus. 

Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a 
setembre de 2020, i per un import màxim mensual que varia segons l’ubicació de 
l’habitatge ( per ex. Barcelona i la seva demarcació és de 750€). 

En cas de compatibilitzar aquest ajut amb d’altres ordinaris, l’import total de l’ajut no 
pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament.   

Requisits 

per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte 
de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la 
COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que 
pugui acreditar. 

 Quant als ingressos, els requisits són els següents: 

-  Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes 
anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals. 

No obstant, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat 
familiar, composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que 
conviuen junts, tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda 
igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una 
malaltia greu que l’incapaciti per a treballar. 
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-  Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit 
d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests 
ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 
en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental. 

A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més 
les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la 
calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels 
ingressos nets de la unitat familiar. 

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos 
la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei 
de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres 
de millora). 

Els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada de sol·licituds, fins a exhaurir el pressupost ( 
o màxim fins 30 de setembre ).  

On sol·licitar-ho? 

Les persones interessada poden preferentment fer-ho a través de la pàgina web: 
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid  

i consultar tota la informació sobre aquest ajut també a la web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.  

Més informació:  

- Atenció telefònica 900 922 841 en horari de 9 a 14h. 
- Atenció Oficina Ocupació Aj. Palafolls 93 762 00 43 ext. 6 
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AUTÒNOMS I EMPRESES  
 

AJUTS PER CESSAMENT D’ACTIVITAT  
( Només autònoms, tinguin o no treballadors )  
Administració: Govern de l’Estat 

 
Prestació econòmica extraordinària per cessament d'activitat (atur del l'autònom), 
encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat. 

Temps vigència 

Des del 14 de març fins l´últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma.  

On sol·licitar-la?  

Al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de no tenir 
mútua, haurà de donar-se d’alta a una mútua de la seva elecció, i serà on haurà de 
demanar l’ajut.  

Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s'hagi cotitzat o 
no per la contingència de cessament d'activitat. També podrà percebre-la aquells que 
tinguin treballadors a càrrec.  

És compatible amb la presentació d’un ERTE.   

Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no 
perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat. 
 

Hi tindran dret els professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses i 
aquells la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi 
reduïda en un 75% en relació amb la mitjana dels darrers 6 mesos.   

Aplicable a:  

o Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, 
que són els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, 
veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i 
telecomunicacions. 
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La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels 
autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la 
prestació seria doncs de 661,86 €. 
 

 
Es tracta d’una prestació excepcional, que comptarà com a període cotitzat. Suposarà 
el 70% de la base reguladora.  Els que la percebin, no pagaran durant el temps que 
duri les quotes de la Seguretat Social ( si van cobrar març sencer, pots demanar la 
devolució des del 14 de març ). 

Condicions:  

● Haver estat donat d’alta d’autònom a dia 14 de març de 2020 

● Que, a causa de les mesures de contenció del coronavirus, hagi hagut de cessar 
l’activitat o reduir la facturació almenys un 75% ( dades del mes anterior a la 
sol·licitud, respecte el promig semestral ). 

● Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social. Si no s’ha pagat, es 
requerirà posar-se al corrent de pagament en 30 dies.  

● Si complim requisits a l’abril, es pot sol·licitar l’ajut al maig. El procés serà el 
mateix periode ( 01/10/19 a 31/03/20 ) 
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MORATÒRIA DE QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL  
( diferència amb l’ajornament ) 

Les quotes de maig, juny i juliol, es podran abonar en els 6 mesos posteriors sense 
interessos ni recàrrecs en el pagament de quotes de la Seguretat Social per autònoms 
i empreses.  

On es demana? 

Empreses i aquells autònoms, a través del Sistema RED. Els que no puguin, a través de 
la seu electrònica de la Seguretat Social.  

Quan? 

En els 10 primers dies naturals dels terminis d’ingrés ( això és: per les quotes de 
maig, abans del 10 de juny, per exemple ) 

Vigència  

Va entrar en vigència el 2 d’abril, però només es pot demanar per quotes 
meritades a maig, juny i juliol per autònoms, i a l’abril per empreses.   

Els autònoms podran demanar aquesta moratòria per les quotes meritades entre 
maig i juliol. Les empreses, en canvi, per les quotes dels seus treballadors d’entre 
abril i juny, un mes abans.  

Aquesta moratòria no estarà disponible en cas d’ERTO, a causa del coronavirus, donat 
que en aquestes suspensions de treball ja es va eliminar la quota ( de manera total o 
en cas d’empreses de menys de 50 treballadors, del 75% en la resta ), ni tampoc en 
els cessament d’activitat per coronavirus, per autònoms, en els que també es va 
eximir del pagament des que va entrar en marxa la mesura.  
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Aquesta mesura no s’aplicarà per ingressos o volum de negoci, sinó a tots els 
autònoms i empreses que ho sol·licitin, però només d’alguns sectors: 

Código CNAE Actividad 

119 Otros cultivos no perennes 

129 Otros cultivos perennes 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

2512 Fabricación de carpintería metálica 

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

4332 Instalación de carpintería 

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en 
establecimientos especializados 

7311 Agencias de publicidad 

8623 Actividades odontológicas 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

 

Les empreses i autònoms que no entrin en les categories, poden demanar un 
APLAÇAMENT DE LES QUOTES ( aquest, amb un interès del 0.5% ). 
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AJORNAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL 
 

Quina diferencia amb la moratòria?  

Entre d’altres coses, que en els ajornaments SÍ es pagaran interessos (un 0.5%). 
I l’ajornament ho poden demanar tots, no només qui reuneixi condicions per la 
moratòria.  

On demanar-lo?  

Empreses i aquells autònoms que puguin, a través del sistema RED. Els que no, 
a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. 

Terminis  

En els 10 primers dies naturals dels terminis d’ingrés. Això és, per les quotes de 
maig, abans del 10 de juny, per exemple.  

Va entrar en vigor el 2 d’abril. S’aplica a pagaments que tinguin lloc entre els mesos 
d’abril i juny de 2020. 

Poden sol·licitar-ho qualsevol empresa o autònom, sempre que no tingui un altre 
ajornament en marxa.  

L’ajornament al 0.5% es podrà amortitzar en quatre mesos per cada mes ajornat fins 
un total de 12 mesos.  

Aquest ajornament és incompatible amb la moratòria del pagament de les quotes de 
la Seguretat Social.  
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AJORNAMENT D’ALTRES IMPOSTOS  
 

S’ha ajornat d’abril a maig el pagament de l’IVA, Impost de Societats a Pymes i 
autònoms amb volum d’operacions a efecte d’IVA de menys de 600.000€. En paral·lel, 
des de l’inici de l’estat d’alarma es permet ajornar aquests impostos també a entitats 
amb una mida superior.  

On es demana?  

A la web de l’Agencia Tributària, que ha establert un sistema per posar-lo en marxa.  

 

Temps de vigència 

Per declaracions i liquidacions el termini de presentació de les quals o ingrés 
acaba el 13 de març i el 30 de maig.  

Per autònoms i pymes ( volum d’operacions inferiors a 6 milions al 2019 ) Serà 
de 6 mesos, però només els tres primers sense interessos de demora. Només 
es permetran per deutes màxims de 30.000€.    
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ERTO BONIFICAT  
 

L’empresa o autònom amb treballadors a càrrec presentarà la sol·licitud davant 
l’autoritat laboral competent, i l’acompanyarà d’un informe que justifiqui la pèrdua 
d’activitat com a conseqüència del COVID-19. També haurà de presentar la llista de 
treballadors afectats per a que es posi en marxa el pagament dels subsidis d’aquests.  

Segons el Ministeri de Treball, poden presentar ERTO per Força Major:  

1. Totes les empreses a les que abans o dseprés de la declaració de l’estat d’alarma, 
no puguin desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per part de 
l’Administració Pública.  
 

2. Les afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o 
aïllament preventiu ( decretat per les autoritats sanitàries ).  

 

3. Totes aquelles que es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a 
conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions del transport 
públic o falta de subministrament que impedeixi greument la continuïtat de 
l’activitat, sempre que aquestes causes siguin a conseqüència del COVID-19.  

Durant el temps de reducció o acomiadament temporal, les empreses no hauran de 
pagar les quotes de la Seg. Social si tenen menys de 50 treballadors. Les que tinguin 
més, pagaran el 25% de les quotes.  

Aquestes mesures salvaguarden l’ocupació durant 6 mesos d’aquells 
treballadors afectats per ERTO: no es podran acomiadar per causes objectives 
durant 6 mesos. En cas d’incompliment: hauran de tornar les exoneracions de 
quotes 

Es poden desafectar els treballadors de forma progressiva i per tal de complir 
el compromís d’activitat, es podrà desafectar els treballadors en suspensió a 
mitja jornada, modificant per tant la mesura de l’ERTO. 

Un cop acabi l’estat d’alarma i acabi l’ERTO per força major, es podrà tramitar un ERTO 
per causes econòmiques, organitzaves,  tècniques o de producció o bé procedir a altres 
mesures previstes a la legislació laboral vigent. 
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Des del 13 de maig, s’ha aprovat, amb DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig:  

 Es poden prorrogar els ERTOS fins al 30 de juny. La norma estableix dues 
velocitats: 
 

1. Empreses que NO puguin reactivar l’activitat: continuaran amb les mateixes 
condicions fins al 30 de juny de 2020. Quotes  
 

2. Empreses que SI puguin reactivar l’activitat: ERTO’s per força major podran 
passar a ser parcials ( desafectació dels treballadors de manera parcial ). Les 
empreses hauran de donar prioritat a que els seus treballadors tornin a la feina 
amb reducció de jornada a mantenir-los en ERTO de manera completa.  

En tots dos casos, els treballadors afectats i els que tornin a la feina continuaran 
cobrant l’atur especial creat a l’inici de la cisis sanitària en les mateixes condicions: no 
farà falta haver cotitzat el temps mínim exigit i aquest subsidi no comptarà en el futur 
a l’hora de calcular quant han gastat de prestació. També es prorroga fins al 30 de 
juny aquesta mesura.  

En el cas de que les empreses passin a ERTE parcial ( desafectació dels treballadors de 
manera parcial ), hauran de comunicar a l’autoritat laboral i al SEPE el canvi, que es 
posarà en marxa des del final de l’anterior expedient de regulació, per a que els 
treballadors afectats no perdin dies d’atur.  

EN QUANT A QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL:  

 Les empreses que continuïn en ERTE, perquè NO puguin reactivar l’activitat, 
tindran les mateixes condicions en les quotes: aquelles amb menys de 50 
treballadors a 29 de febrer, continuaran sense pagar quotes. Les que tinguin 
més treballadors, només el 25%. 

 
 Les que si reactivin l’activitat i aprovin un ERTE PARCIAL, continuaran eximides 

de part de les quotes de la Seguretat Social que paguen pels seus treballadors, i 
seran més beneficioses per aquelles en el cas dels treballadors que 
s’incorporin. 
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 Les empreses de MENYS de 50 treballadors pagaran, sobre els 
treballadors que tornin a la feina, un 15% al maig i un 30% al juny. Per les 
que continuïn en ERTE, un 40% i un 55% respectivament.  

 
 Les empreses de MÉS de 50 treballadors , hauran d’assumir un 40 i 55% 

sobre els treballadors que reincorporin i un 70% al maig i juny, de les 
quotes dels treballadors que continuïn sense reactivar l’activitat.  

Les reduccions a les quotes no tindran efectes sobre els treballadors.  

Aquests ERTO’s, des de l’inici, estan condicionats a que les empreses mantinguin la 
feina almenys 6 mesos des que es reactivi l’activitat ( a comptar des de la reactivació 
de l’activitat, encara que sigui erto parcial ) tot i que aquest Decret llei de 13 maig no 
vincula la vigència d’aquests contractes a la situació extraordinària derivada pel 
COVID-19, si no fins al 30 de juny. El Consell de Ministres, però, podrà aprovar 
pròrrogues més enllà d’aquesta data. 
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CRÈDITS I PRÈSTECS  
 

CRÈDITS ICO  
 

On es demana? 

A les entitats de crèdit. Es poden consultar els detalls a la pàgina de l’ICO: 
www.ico.es/web/ico/linea-avales. 

Telèfon gratuït: 900  121 121 

Terminis  

Per préstecs o renovacions signades a partir del 18 de març de 2020 i fins el 30 
de setembre de 2020. El primer tram, de 20.000 milions d’euros ( 10.000 per 
pymes i autònoms, i els altres 10.000 per la resta d’empreses ), es va aprovar el 
24 de març. El segon tram, només per a pymes i autònoms, i amb la mateixa 
quantitat, es va aprovar el 10 d’abril.  

Per donar liquiditat a les empreses, s’han aprovat una línia d’avals a empreses de fins 
a 100 milions que gestionarà l’Institut de Crèdit Oficial ( ICO ). Es podran utilitzar per 
pagaments de salaris, factures de proveïdors pendents de liquidar, lloguer de locals, 
oficines i instal·lacions, despeses de subministres o d’altres necessitats de liquiditat. 

No es concediran a qui estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 
2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.   

En cas d’autònoms i pymes, l’aval garantirà el 80% del crèdit. Per la resta d’empreses, 
cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per renovacions.  

 

ICO SECTOR TURÍSTIC 
 

Per garantir la liquiditat a les empreses i autònoms de totes les sectors d’activitat, 
inclòs el sector turístic i activitats relacionades, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i 
Transformació digital ha activat la Línia d’Avales prevista en el Real Decret Llei 8/2020 
i conforme a els acords de Consejo de Ministros del 24 de març i el 10 d’abril. 

+ informació: telèfon 900 121 121 d'atenció al client, gratuït. 
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AVALS I PRÈSTECS PER COBRIR LA LIQUIDITAT DE LES PIMES CATALANES: 
ICF I AVALIS 

L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les necessitats 
de liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada del 
COVID-19. 

Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. 

 
Aval del 100% per part d'Avalis de Catalunya: 

Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a 
gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en 
contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval. 

Entitats a les que es pot sol·licitar el préstec amb l'aval del 100% d'Avalis de 
Catalunya: Caixabank, Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, 
Cajamar, Caixa Enginyers, Caixa d’Arquitectes i l'ICF. 

 

Condicions financeres: 

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

 Termini: fins a 5 anys amb fins a 1 any de carència 
 Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos 

més un diferencial màxim del 2,35% 
 Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d'obertura 

ni d'estudi 

 

PROGRAMA ACELERA PIME (Crèdits ICO)  

Programa Acelera PYME 

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia de 
finançament d’empreses i emprenedors, el programa Acelera PYME, amb l’objectiu 
de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització, i fomentar 
les solucions de teletreball. 
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Els autònoms i les PIMES interessats podran sol·licitar micropréstecs per les seves 
activitats i inversions. 

https://acelerapyme.gob.es/financiacion  

 

DIGITALITZACIÓ I TELETREBALL PER A PIMES i AUTÒNOMS  

Dotació de solucions de teletreball i la compra i leasing d'equipament i serveis per a la 
digitalització. 

El programa Acelera Pyme, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació 
Digital del Govern d’Espanya, posa a disposició de PIMES i autònoms solucions 
tecnològiques orientades a mantenir l’activitat de les empreses i avançar en 
processos de transformació digital.  

https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas  
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MORATÒRIA DEL LLOGUER DE LOCALS DE NEGOCIS 
Per tal d'alleugerir els costos operatius de les PIMES i persones treballadores 
autònomes que hagin vist reduir significativament els seus ingressos com a 
conseqüència del Covid-19, s'estableix un mecanisme per a la re-negociació i 
ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci a grans propietaris o 
empreses públiques. 

En els cas de contractes d’arrendament per a ús distint del d’habitatge o d’indústria, 
les persones arrendatàries físiques o jurídiques on la persona arrendadora poden 
sol·licitar de la persona arrendadora sigui: 

 una empresa o entitat pública d’habitatge 
 o gran tenidora (= persona física o jurídica titular de més de 10 immobles 

urbans 
 o amb una superfície construïda de més de 1.500 m2) 

pot sol·licitar, en el termini d’un mes des del 23 d’abril de 2020, l’ajornament del 
pagament de la renda. 

En aquest cas, l’arrendadora ha d’acceptar la sol·licitud, excepte si ja hi hagués un 
acord entre les dues parts sobre: 
 
a) l’ajornament  
b) la reducció de la renda 
 

L’ajornament és automàtic i afecta el període de temps que duri l’estat d’alarma. 
A més, és pot prorrogar després de l’estat d’alarma mensualment fins a un màxim 
de 4 mesos. 

 

On es demana?  

Davant el llogater.  

El llogater està obligat a acceptar aquesta sol·licitud?  

Sí, si es un gran tenidor ( persona física o jurídica titular de més de 10 immobles 
urbans ). En cas contrari, no està obligat a acceptar-lo. Es pot arribar a un acord, 
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utilitzant la fiança com pagament. Això si, s’haurà de tornar en un any, o abans de 
que finalitzi el contracte de lloguer.   

Quan s’ha de pagar el deute generat ? 

Un any o abans del fi de contracte, si el venciment és anterior. Si el llogater és una 
entitat pública o gran tenidor, el termini augmenta fins els 2 anys o abans de fi de 
contracte del lloguer, si la seva finalització és anterior.  

Requisits per autònoms per acollir-se:  

 Haver estat d’alta a 14 de març de 2020. 

● Que l’activitat hagi estat suspesa per decisions públiques ( per exemple, 
tancament de bars i restaurants ), o bé que la facturació hagi estat un 75% 
menys el mes anterior a la sol·licitud respecte la facturació mitja del trimestre 
de l’any anterior. 

Les condicions per empreses són:  

Aquelles que puguin presentar balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujat, 
això és, que compleixin durant dos exercicis consecutius almenys dos d’aquestes 
condicions:  

○ Que el seu actiu no superi els 4 milions  
○ Que la xifra de negoci neta no superi els 8 milions  
○ Que no tinguin més de 50 treballadors  
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MORATÒRIA EN EL PAGAMENT D’HIPOTEQUES DEL NEGOCI PER 
EMPRESES I AUTÒNOMS  

Moratòria en el pagament d’hipoteques per a persones treballadores autònomes, 
empresaris/es i professionals respecte als immobles afectats per la seva activitat 
econòmica. 

El Govern d’Espanya ha establert amb el Reial decret llei 11/2020 la moratòria en el 
pagament del deute hipotecari que s'hagi contret per adquirir un immoble amb la 
finalitat de dur a terme una activitat econòmica. Això implica que ara els comerços, 
propietaris de petites i mitjanes empreses, així com els ocupadors emergents, tindran 
un major termini per saldar les seves quotes de deute amb una folgança financera 
que els brindarà un millor marge d'acció per finançar els seus projectes, el que genera 
retorns de capital amb rendibilitat i solvència per al sector bancari en benefici dels 
seus dividends, mantenint així relativament estable a el sistema financer espanyol. 
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AJUT PER AUTÒNOMS  
Admnistració: Dept. Treball Generalitat de Catalunya 

20/04/20: Tancada sol·licitud d’ajut per superació de pressupost!! 

Ajuts del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, destinat a persones 
en règim d’autònoms. L'ajut consisteix en una prestació econòmica única de fins a 
2.000 €, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones 
treballadores autònomes, que desenvolupen activitats econòmiques per a les quals 
s'ha decretat el seu tancament pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora 
acreditin una reducció dràstica i involuntària de la facturació. 

Qui hi pot accedir? 

 Només les persones treballadores autònomes persona física. Per tant, no s'hi 
inclouen els treballadors autònoms societaris, ni familiars col·laboradors. 
 

 Les persones que no disposin de fons alternatius d'ingressos, la base 
imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques 
disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros.  
 

 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. 
 

 Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 
2020. 
 

 Tenir el domicili en un municipi de Catalunya. 
 

 Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació 
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
 

 Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes 
de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a 
conseqüència dels efectes de la Covid-19. 
 

 Quantia de l'ajut: l´import mai serà inferior a 100 € ni superior a 2.000 € 
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On se sol·licita? 

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la 
Generalitat de Catalunya, fes clic aquí, i al portal corporatiu de tramitació Canal 
Empresa, fes clic aquí.  

Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de 
Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, fes clic aquí o del Canal Empresa, fes 
clic aquí.   
 
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital 
qualificat vàlid i vigent. 

En el supòsit que les persones físiques no disposin dels mecanismes esmentats 
podran accedir a la tramitació mitjançant el formulari de sol·licitud de l'ajut per a les 
persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus que no 
tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica. 
 
Com es determina l´import de l´ajut? 

En aquest cas hem de diferenciar el sistema pel qual tributen: 

- Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva. 

 L'import de l'ajut es calcula sobre la base del rendiment net anual pel mòdul 
corresponent a la seva activitat consignat al model 131. 

 L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que 
el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat 
econòmica. 

- Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació directa.  

En aquest cas s´han de diferenciar les persones treballadores autònomes que es van donar 
d'alta al RETA abans de l'1 de març de 2019 de les persones treballadores autònomes que es 
van donar d'alta al RETA a partir de l'1 de març de 2019.  

  RETA abans de l'1 de març de 2019 

Es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019. 

 RETA a partir de l'1 de març de 2019 

Els conceptes que determinen l'import de l'ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la 
mitjana dels resultats obtinguts des de la data d'alta al RETA fins al mes de febrer 2020. 
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El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d'haver 
experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o 
bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anterior. 
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SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DE SUBMINISTRAMENTS DE LLUM I GAS  

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat 

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les persones treballadores 
autònomes i les empreses titulars de punts de subministrament d’electricitat poden: 

 Suspendre temporalment o modificar, en qualsevol moment, els seus contractes de 
subministrament sense que se’ls puguin cobrar penalitzacions. 

 

 Sol·licitar a les empreses distribuïdores el canvi de potència o de peatge d’accés, 
sense tenir en compte si la consumidora havia modificat voluntàriament les 
condicions tècniques del seu contracte d’accés de terceres persones a la xarxa en 
un termini inferior a 12 mesos, encara que no s’hagi produït cap canvi en 
l’estructura de peatges d’accés que l’afecti. 

 
 

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural 

També excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma les persones 
treballadores autònomes i les empreses poden sol·licitar a la comercialitzadora: 

 La modificació del cabal diari contractat. 
 La inclusió en un esglaó de peatge corresponent a un consum anual inferior. 
 La suspensió temporal del contracte sense que els suposi cap cost. 

Per la seva banda, les comercialitzadores poden sol·licitar a la distribuïdora o 
transportista: 

 El canvi d’esglaó de peatges de la conducció del peatge de transport i distribució 
 La reducció de cabal contractat en productes de connectivitat de sortida de durada 

estàndard o de durada indefinida. 
 L’anul·lació dels productes de connectivitat de sortida contractats i la suspensió 

temporal de contractes d’accés de durada indefinida, sense cap restricció. 

S’ha de tenir en compte que la comercialitzadora ha de repercutir íntegrament en la 
titular del punt de subministrament tot l’estalvi pels pagaments més reduïts 
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consegüents i que les distribuïdores i transportistes no poden repercutir en la 
comercialitzadora ni en la consumidora cap cost per les modificacions dels contractes 
consegüents. 

 

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli 

 Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les treballadores 
autònomes i les empreses petites i mitjanes titulars dels punts de subministrament 
d’energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli por 
canalització, poden sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que es 
refereixin a dies integrats en l’estat d’alarma. Un cop conclòs l’estat d’alarma, 
hauran de regularitzar la quantitat no abonada en les factures emeses per la seva 
comercialitzador corresponents als següents sis mesos de consum, en parts iguals. 

 

 S'eximeix als comercialitzadors d'energia elèctrica i gas natural d'afrontar el 
pagament dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució associats als 
usuaris que suspenguin els seus pagaments. També queden exemptes de liquidar 
l'IVA, l'impost especial de l'Electricitat i l'Impost Especial d'Hidrocarburs de les 
factures el pagament hagi estat suspès. En tots dos casos, els imports hauran de ser 
sufragats quan el consumidor hagi saldat el pagament de les factures. 

 

 Aquestes empreses podran accedir a la línia d'avals que estableix l'article 29 de 
Reial decret llei 8/2020 i a qualsevol altra línia d'avals que s'habiliti a aquest efecte 
específic. La quantitat avalada coincidirà amb la quantitat en què hagin disminuït 
els ingressos de cada agent com a conseqüència d'aquesta mesura. 

Mesures excepcionals  
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BO SOCIAL ELÈCTRIC PER AUTÒNOMS  

El govern Espanyol, a través del Ministeri de Transició Ecològica, ha regulat la forma 
en què els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o l'hagin vist 
reduïda per l'actual crisi poden sol·licitar acollir-se a el bo social elèctric per tenir un 
descompte en la factura de la llum. 

Així ho estableix l'Ordre Ministerial TED/320/2020, que va entrar en vigor el dissabte 
4 d’abril. L'ordre també publica el model de sol·licitud que els autònoms afectats 
hauran d'utilitzar per demanar acollir-se al bo. 

 

Com es demana? 

Per telèfon, correu electrònic o ordinari, a les comercialitzadores de referència, que 
tenen obligació d’oferir i finançar el bo social.  

Consulta aquí:  https://bit.ly/2xPeTjA 

 

COVID 19: Nous beneficiaris. 

Seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte 
en la factura elèctrica: 

 Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de l'COVID 19 
que compleixin els requisits establerts. 

 Els treballadors autònoms que a, causa de l'COVID 19, hagin vist disminuir la seva 
facturació un 75% respecte a l'semestre anterior que compleixin els requisits 
establerts 
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AJORNAMENT DEL CÀNON DE L’AIGUA  
 
El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaran un estalvi 
per a les famílies i les empreses en el seu rebut, davant la pandèmia de COVID19. 

Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, s'aplica una 
reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua corresponent als contribuents 
següents: 

1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de 
l'aigua, d'acord amb el que preveu l'article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum. 

2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon 
de l'aigua, se'ls aplica un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 
sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 69 del Decret legislatiu 
3/2003. 

3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, 
sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del 
Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s'aplica 
als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus 
de gravamen del cànon de l'aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de 
la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l'apartat 4 de l'article 72 
bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l'apartat 4 de l'article 74 per a la 
determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua per a la producció 
d'energia elèctrica. 

4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, un coeficient reductor 0,5 
sobre els valors previstos a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la 
determinació objectiva de la quota que els resulti d'aplicació. 

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que 
inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d'aigua efectuats els 
mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l'agència 
corresponent al mateix període de consum. 

No obstant això, en els casos de contribuents als quals l'entitat subministradora 
factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s'aplica per un període de 
dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril de 2020. 
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AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE DEUTES DEL CÀNON DE L’AIGUA  
 
En el moment que s’aixequi la suspensió dels terminis per a la presentació 
d’autoliquidacions i pagaments prevista en l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de 
març, les entitats subministradores d’aigua podran sol·licitar un ajornament de 
pagament dels imports de les autoliquidacions del cànon de l’aigua repercutit als seus 
abonats que incloguin consums dels mesos d’abril i maig de 2020, si com a 
conseqüència de l’estat d’alarma derivat de la situació de crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 han atorgat a petites empreses i a treballadors autònoms 
ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei d’aigua 
corresponents a aquests mateixos mesos. 

Les condicions de l’ajornament: 

L’import a ajornar ha de correspondre a factures del servei que comprenen els 
consums corresponents als mesos d’abril i maig del 2020, i que l’entitat acrediti que 
ha ajornat a abonats que tinguin la condició de treballadors autònoms o de 
microempresa o petita empresa, segons la definició que en fa la Comissió Europea en 
la seva Recomanació 2003/361/CE, per raó del nombre de treballadors que ocupa, el 
volum de negoci o el balanç general. 

El termini màxim de l’ajornament serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la 
seva sol·licitud, i no pot estendre’s més enllà del 31 de desembre del 2020. 

No s’acreditaran interessos de demora durant aquest període. 

Així mateix, les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i assimilables 
d’aigua que tinguin la condició de microempreses o petita empresa o d’autònom 
poden acollir-se també a un ajornament del pagament de les liquidacions del cànon 
de l’aigua emeses per l’Agència, que inclouen els mesos d’abril i maig del 2020. En 
aquest cas, les condicions de l’ajornament són les següents: 

El termini de l’ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de la seva 
sol·licitud, i no es pot estendre més enllà del 31 de desembre de 2020. 

No s’acrediten interessos de demora durant aquest període. 

Si l’import del deute supera els 30.000 euros, no cal aportar una de les garanties 
relacionades per a aquests supòsits en l’article 82.2 de la Llei 58/2003, general 
tributària 

Accés a l’enllaç:  Informació a l'Agència Catalana de l'Aigua.    
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AJUTS A COMERÇ, ARTESANIA I MODA i LA SEVA REACTIVACIÓ  

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya publica les seves línies de 
subvencions amb les que vol contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en els 
sector del Comerç, l'Artesania i la Moda 

 

AJUTS PER AL COMERÇ 

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç 
2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda 
3. Programa de suport a la inversió ( TANCAT PER EXHAURIMENT DE PRESSUPOST ) 

4. Programa de reactivació del comerç ( TANCAT PER EXHAURIMENT DE 
PRESSUPOST) 

 

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç 
Objectiu:  

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que de 
forma contrastada tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen 
empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les 
empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació 
i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de 
comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte, alhora que promoure la participació 
activa de les entitats més representatives en el “Pla de xoc Post COVID-19” que es 
desenvolupi des del CCAM pel sector. 

Persones beneficiàries: 

Les entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, que de forma contrastada 
tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de 
la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin 
d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys. 

Accions subvencionables: 

Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans 
d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu 
impacte. 
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Accions de participació activa en la implementació del “Pla de xoc Post COVID-19” 
que es desenvolupi conjuntament amb el CCAM per a l’enfortiment del sector. 

Requisits:  

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros. 

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de 
reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM. 

Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa 
de comerç, artesania i moda. 

 

Quantia de la subvenció:  

Fins el 70% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros 
per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i 
estructura) de 40.000,00 euros. 

Accés al tràmit ( fins el 30 de juny de 2020 ): https://bit.ly/36ianXz  

 

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda 

Objectiu: 

Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l’Agenda 
de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones, donant resposta a la situació 
de crisi sanitària COVID-19 del sector del comerç, 
artesania i moda de Catalunya. 

En concret: 

Enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per afrontar els reptes sectorials 
i/o del territori de forma integral. 

Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per 
superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del Covid-19. 

Promoure la col.laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre 
associacions i altres agents sectorials i de territori. 

Persones beneficiàries:  
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Les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda: 

- Entitats territorials sense ànim de lucre. 
- Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre. 
- Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres). 
- Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris. 
- S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals. 

Accions subvencionables:  

Aquelles accions derivades de la implementació del Pla d’Actuació de l’Associació 
(PAA). Els Plans d’Actuació de les Associacions (PAA) s’establiran de manera conjunta 
amb l’equip tècnic del CCAM, en base a les característiques i casuístiques de cada 
entitat i d’acord amb el Pla de Xoc Post COVID-19. 

El PAA defineix el conjunt d’actuacions previstes per a la reactivació de les empreses 
que representen, així com els indicadors necessaris per al control i seguiment de la 
implementació del Pla. 

 
Aquestes accions aniran encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment 
del teixit comercial i productiu dels seus àmbits d’actuació, per superar els efectes 
que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del Covid-19 i 
adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum. 

 
Son accions subvencionables, qualsevol acció que pugui suposar suport a les 
empreses associades per aconseguir una recuperació o increment del volum de 
vendes, i enfortir la solvència financera, així com accions a nivell associatiu per 
promoure l’estimulació de la demanda, la recuperació si s’escau del nombre 
d’associats, també aquelles actuacions que vagin encaminades a fomentar la creació 
de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística. 

Requisits:  

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros, excloent les despeses 
de gestió i estructura. 

Creació d’un “comitè de seguiment del PAA” format pel gerent/dinamitzador i/o pel 
president/a de l’associació, personal tècnic del CCAM, si s’escau, personal tècnic 
de/dels ens locals de l’àmbit territorial, algun representant de les entitats 
representatives de comerç o altres experts que es consideri. Aquest comitè farà 
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un seguiment trimestral, del compliment de les actuacions marcades en el Pla 
d’Actuació de l’Associació definit conjuntament amb el CCAM, i seguiment dels 
indicadors que s'utilitzaran per mesurar l'impacte. 

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de 
reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM. 

Aquest programa es incompatible amb el Programa 1 de suport a les entitats 
representatives del sector del comerç. 

Quantia de la subvenció:  

En el cas de les entitats territorials, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o 
d’àmbit municipal només en el cas de Barcelona ciutat fins el 80% del cost de les 
accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i 
estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 
26.000,00 euros. 

En el cas d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 80% del cost de les 
accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i 
estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 
12.000,00 euros. 

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del 
cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de 
gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 
8.000,00 euros. 

Documentació:  

Proposta de PAA segons model normalitzat 

Accés al tràmit de sol·licitud ( fins el 30 de juny de 2020 ): https://bit.ly/2WKBSGm  
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SUBVENCIONS MODA 

Objectiu:  

Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels 
productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les 
marques i dissenyadors catalans, per tal de donar resposta als efectes causats per la 
declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020. 

Persones beneficiàries:  

Els professionals autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es 
dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda que 
acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va 
declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van 
haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% 
(inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 
2020, respecte al mateix període de l’any anterior. No podran ser beneficiaris 
importadors i distribuïdors. Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica 
per a cada marca comercial. 

Requisits: 

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en 
base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé 
certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de 
referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any 
anterior. 
Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de 
l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació 
de comerços i millora comercial dels establiments. 

Quantia de la subvenció:  

Fins el 100 % de les despeses subvencionables. 

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros. 

 

Accés al tràmit de sol·licitud: https://bit.ly/2AOM2NL  
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MESURES ESPECÍFIQUES DEL SECTOR TURÍSTIC 

 

Bonificació de quotes a la Seguretat Social en els sectors de turisme, 
comerç i hostaleria. 

Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els 
sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar 
una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per 
contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de 
desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors. 

Més informació: https://bit.ly/2ALOXXn  

 

Moratòria en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics 

Mesures per facilitar la liquiditat. 

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades 
en establiments turístics 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, d’acord amb el que preveu 
l’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). 

 

Més informació: https://bit.ly/36hcVp4  
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Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses turístiques 

Per garantir la liquiditat a les empreses i autònoms de totes les sectors d’activitat, 
inclòs el sector turístic i activitats relacionades, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i 
Transformació digital ha activat la Línia d’Avales prevista en el Real Decret Llei 8/2020 
i conforme a els acords de Consejo de Ministros del 24 de març i el 10 d’abril. 

Més informació: https://bit.ly/3gaSAXc  

 

 

Beneficis en el pagament del cànon de l'aigua per a establiments turístics 

El Govern de la Generalitat ha disposat una rebaixa fiscal en un tribut propi com és el 
cànon de l'aigua específic que paguen les empreses del sector turístic en funció del 
nombre de places ocupades. D'aquesta mesura se'n beneficiaran més de 2.000 
hotels, més de 400 càmpings, més de 1.900 allotjaments de curta durada (no inclou 
apartaments turístics). El cost aproximat es quantifica al voltant de mig milió d’euros 
a càrrec del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

Aquesta mesura consisteix en la no aplicació en les factures o liquidacions 
corresponents als mesos que van d'abril a desembre de l'any 2020 dels mínims de 
facturació específics de cànon de l'aigua (3m3 per plaça d’ocupació i mes), en funció 
de les places nominals dels establiments hotelers, càmpings o assimilables, que, com 
a tals mínims de facturació, que no de consum, es liquiden si el consum real és mes 
baix. 

En el seu lloc, es determina l'aplicació d'un mínim de 6m3 per establiment, que és el 
previst amb caràcter general per la resta dels usuaris domèstics, industrials i 
assimilables. 

En resum, els establiments hotelers i càmpings pagaran fins el 31 de desembre de 
2020 el cànon de l'aigua per l'aigua que consumeixin, sempre que el consum sigui 
superior a sis metres cúbics al mes. 

 

Ajuts als autònoms i microempreses del sector turístic 
TANCADA  

 


