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1. MESURES VIGENTSA 13 DE NOVEMBRE DE 2020

Àread’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social

Ajuda de 2.000 € per a persones treballadores autònomes


La Generalitat de Catalunya activa una ajuda extraordinària i puntual per a persones
treballadores autònomes i microempreses en forma de pagament únic per un import fix de
2.000 euros. Aquesta ajuda és compatible amb la percepció de qualsevol altra ajuda,
prestació, subsidi o subvenció, públic o privat.



Convocatòria regulada per la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, del
Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies.



Més informació i sol·licituds: enllaç web



Termini de sol·licitud: ESGOTAT!!!

Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres
d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19


La Generalitat de Catalunya obre una convocatòria de subvencions de fins a 1.500 euros
per a reactivar el sector de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa
davant el tancament originat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual
s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.



Més informació i sol·licituds: enllaç web



Termini de sol·licitud: actualment no s’admeten sol·licituds (actualització del 13 de
novembre). En breu s’obrirà una nova finestra.

Subvencionsen l`ambit de la cultura



Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats
culturals amb motiu de la COVID-19
Amb aquestes subvencions es vol contribuir econòmicament a compensar la reducció
d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020
amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Només se
subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s'haguessin de realitzar entre el 30
d'octubre i el 31 de desembre de 2020.
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El termini de presentació de sol·licituds és del 12 de novembre al 10 de desembre del
2020.


Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals
durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport al finançament de les despeses de
funcionament d’empreses i entitats culturals dels sectors de l’audiovisual, les arts
escèniques i la música durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en
la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris. El període
subvencionable és de l'1 al 30 de novembre del 2020.
El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 30 de novembre del 2020, ambdós
inclosos.
Us recordem que aquests tràmits només es poden fer per internet i que cal que signeu el
formulari principal amb un certificat digital o idCAT Mòbil.

Més informació i sol.licituds: http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Obert-eltermini-per-sollicitar-dos-nous-ajuts-del-sector-cultural

Ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya
afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la resolució EMC/2810/2020 publicada al
DOGC el dia 9 de novembre, ha aprovat les bases per a una nova ajuda a autònoms i
empreses del sector turístic a Catalunya. L’objecte d'aquestes bases és regular les condicions
per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic, afectats
econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident
pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.
Persones o entitats beneficiàries:
Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i
les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que
desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories
recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme
de Catalunya:
a. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments
turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c. Agències de viatges.
d. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a
dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint
l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.
A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents:





Congressos i turisme de reunions.
Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i
excursions.
Senderisme.
Cicloturisme.
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 Enoturisme.
 Ecoturisme.
 Activitats aquàtiques i nàutiques.
 Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
Més informació i sol·licituds:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesureseconomiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-iautonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/
Termini de sol·licitud: estarà disponible en breu

Prestació extraordinària per cessament d'activitat


Prestació per cessament d’activitat

Àread’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social

A partir d'l'1 d'octubre de 2020, les persones treballadores autònomes que es vegin
obligades 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 la
COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de
naturalesa extraordinària en els termes i requisits que estableix el decret llei 30/2020.



Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada
Els beneficiaris d’aquesta prestació son aquelles persones treballadores autònomes i
socis/es treballadors/es de les cooperatives de treball associat que hagin optat per
l’enquadrament com a persones treballadores per compte propi en el règim especial
que correspongui, i que el seu únic treball al llarg dels últims 2 anys s'hagués
desenvolupat únicament durant els mesos de març a octubre (veure decret per més
especificacions) tant al 2018 com al 2019.
Els requisits que estableix del reial decret son:










Haver estat d'alta i cotitzat al Règim especial de treballadors autònoms o al
Règim especial de treballadors del Mar, com a treballador per compte propi
durant al menys 5 mesos en el període comprès entre març i octubre, de
cadascun dels anys 2018 i 2019.
No haver estat donat d’ alta o assimilat entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de
2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per
compte d'altri més de 120 dies.
No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta
durant els mesos de març a juny de 2020.
No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els
mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb
l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275
euros.
Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o, en cas
contrari, respondre a la invitació al pagament que se li faci ingressant les
quotes degudes en el termini improrrogable de 30 dies.
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Noves prestacions per a persones treballadores temporals i
treballadores de la llar


Les persones treballadores temporals que no hagin cotitzat el mínim per poder rebre la
prestació de l’atur tindran dret a 430 euros. De la mateixa manera les treballadores de la
llar que hagin reduït l’activitat podran rebre finsa un 70% de la seva base de cotització. La
prestació està disponible des del 5 de maig del 2020. Són mesures excepcionals del Real
Decreto 11/2020.



Més informació i sol·licituds: enllaç web



Es flexibilitzen els Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTE) per a mantenir
llocs de treball. La tramitació serà més àgil, amb exempció de pagament de les quotes
patronals a la Seguretat Social. Les empreses hauran de mantenir un mínim de 6 mesos
les persones treballadores per a acollir-se a l'exempció. Són mesures excepcionals del
Reial decret llei 8/2020.



Més informació i sol·licituds: enllaç web

Moratòria del pagament de les cotitzacions socials a la Seguretat
Social per part de persones autònomes i empreses


Les persones autònomes i empreses podran sol·licitar una moratòria de les quotes de la
Seguretat Social. Són mesures excepcionals del Reial decret 11/2020, del Govern
d’Espanya



Més informació i sol·licituds: enllaç web

Moratòria del pagament d’impostos i cotitzacions per a pimes i
persones autònomes (AEAT)


Les petites i mitjanes empreses poden sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos a
l’Agencia Tributaria per a la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF). Els primers 3 mesos no
tenen càrrec.



Més informació i sol·licituds: enllaç web
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Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació de l’Ocupació
(ERTO)

Línies especials de crèdit ICO


L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofereix diverses línies de crèdits per a pimes i persones
autònomes per facilitar-ne la liquiditat.



Més informació i sol·licituds: enllaç web
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Línies especials de crèdit ICF-Avalis


ICF i Avalis de Catalunya avalen préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de
cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes.



Més informació i sol·licituds: enllaç web

Plan Acelera


Línia de crèdit de l’ICO per tal de fomentar la digitalització de les pimes i així consolidar i
fomentar el teletreball. Són mesures excepcionals del Real Decreto Ley 8/2020.



Més informació i sol·licituds: enllaç web
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