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27 de desembre de 2020

1. MESURES VIGENTS A 27 DE DESEMBRE DE 2020

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.
Les seves mesures busquen alleujar la situació d'empreses i autònoms, especialment els
relacionats amb l'activitat turística, hostalera i comercial que eviti el seu tancament com a
conseqüència de la pandèmia.
Aquest reial decret llei s'estructura en 4 capítols, a part de les seves últimes disposicions.
A) Reducció o moratòria de renda arrendatícia.
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En el capítol I s'estableixen mesures per a reduir les despeses fixes d'arrendament que
suporten empreses i autònoms, perquè la situació econòmica derivada de la pandèmia en
molts casos ha donat lloc a la incapacitat financera d'autònoms i pimes per a fer front al
compliment, total o parcial, de les seves obligacions de pagament de renda de locals en
lloguer.
a) Quins arrendaments: per a ús diferent d'habitatge (3 LAU) o d'indústria.
b) Quins arrendataris: autònoms (afiliats i d'alta en la Seguretat Social) i pimes (que no
superin els límits del 257.1 TRLSC). En tots dos casos amb activitat suspesa per disposició
normativa o facturació reduïda en un 75%. Art. 3.
c) Què poden demanar:
A grans arrendadors:
– o una reducció del 50 per cent de la renda (no d'altres despeses) durant el temps que
duri l'actual estat d'alarma, les seves pròrrogues i quatre mesos més.
– o una moratòria mentre duri l'actual estat d'alarma i quatre mesos més, amb
devolució fraccionada sense interessos en fins a dos anys. Art. 1.
Es consideren grans tenidors a les empreses o entitats públiques, i a la persona física o
jurídica titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície
construïda de més de 1.500 m². L'art. 6 exceptua als que estiguin en concurs de creditors o en
situació de probable insolvència.
L'arrendador tria entre les dues opcions. Si no ho fa, s'aplicarà la que proposi l'arrendatari.
Ha de donar-se preferència a la negociació entre parts, que pot abastar només part del
període. En aquest cas, s'aplicarà l'article 1 a la resta del temps.
A la resta d'arrendadors:
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L'arrendatari pot demanar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.
No es diu per quant temps pel que no sembla que sigui obligatòria la seva concessió per a
l'arrendador, però se li concedeixen avantatges fiscals si accepta com veurem. L'arrendador
podrà beneficiar-se de la fiança de l'art. 36 LAU, que després haurà de reposar l'arrendatari.
d) Quan es pot demanar: La data límit és el 31 de gener de 2021.
e) Es determina com acreditar els requisits i les conseqüències de declaracions indegudes.

B) Exempció de cotitzacions a la Seguretat Social

Per a ells s'apliquen ara les exempcions previstes en la D. Ad. 1a RDLey 30/2020, de 29 de
setembre, és a dir, les empreses dels sectors indicats que han prorrogat els seus expedients
de regulació temporal d'ocupació, respecte als seus treballadors afectades per aquests, tant
amb la seva activitat suspesa com reiniciada el mes de desembre de 2020 o que l'haguessin
reiniciat des de l'entrada en vigor del RDLey 18/2020, de 12 de maig (13 de maig), en els
termes del seu article 4.2.a), a les quals s'aplicaran els mateixos percentatges ja establerts en
l'apartat 4 D. Ad. 1a RDLey 30/2020.
La D.ad. 3a manté l'extensió de la bonificació per prolongació del període d'activitat dels
treballadors amb contractes fixos discontinus de manera excepcional durant 2021, i manté la
compatibilitat d'aquestes bonificacions amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat
Social que poguessin resultar aplicables.

C) Mesures tributàries.
El Capítol III recull diverses mesures en matèria tributària, a fi de tornar a establir algunes
mesures que ja van estar vigents amb anterioritat, i adoptar altres noves per a sectors
especialment vulnerables, com són, entre altres, el turisme i el comerç.
a) Ajornaments de deutes tributaris que poden sol·licitar pimes i autònoms, concedint durant
sis mesos aquesta facilitat de pagament de tributs. Segueix la línia del RDLey 7/2020, de 12 de
març. Veure 8.
En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, a l'efecte dels
ajornaments als quals es refereix l'article 65 LGT, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del
deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el
termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de
2021, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data
reuneixin els requisits als quals es refereix l'article 82.2.a) LGT.
Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a les quals fan referència les
lletres b), f) i g) de l'article 65.2 LGT (obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor
o l'obligat a realitzar ingressos a compte; tributs que hagin de ser legalment repercutits;
pagaments fraccionats de l'Impost de societats).

Pàgina 3 de 13

Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social

El capítol II recull mesures de suport en l'àmbit laboral i seguretat social a certs sectors,
determinats pel CNAE, com a restaurants, posats de menjars o establiments de begudes.

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui 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:
– El termini serà de sis mesos.
– No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de
l'ajornament.

b) IRPF. 9 al 12.
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– S'adapta la quantia del rendiment net determinat conformement al mètode
d'estimació objectiva a la realitat econòmica derivada de la pandèmia, elevant del 5%
al 20% el percentatge de reducció a aplicar al rendiment net de mòduls en la
declaració de l'Impost corresponent a l'exercici 2020. Aquest percentatge arriba al
35% per a activitats vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç. El nou import
de la reducció es tindrà ja en compte per al quart pagament fraccionat de 2020 i per al
primer pagament fraccionat de 2021.
– Amb l'antecedent del RDLey 15/2020, de 21 d'abril, s'elimina la vinculació obligatòria
que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació
objectiva de l'IRPF. Podrà tornar-se a aplicar en 2022. Fins i tot els renunciants tàcits
puguin tornar a aplicar el mètode d'estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
– Es declara, a l'efecte del càlcul del rendiment anual conformement al mètode
d'estimació objectiva, que no es computin com a període en el qual s'hagués exercit
l'activitat, tant els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre
de 2020, com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no
l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hagués vist suspès com a
conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent Així mateix,
s'estableix que tals dies tampoc es tinguin en compte de cara a la quantificació del
pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020.
– Es fixa un nou termini per a presentar la renúncia o revocació al mètode d'estimació
objectiva, que conclourà el 31 de gener de 2021.

c) IVA i IGIC. 9 al 12.
– En paral·lel amb l'IRPF, es redueix l'any 2020 un 20% la quota anual reportada per
operacions corrents del règim simplificat. Serà el 35% per a les activitats vinculades al
sector turístic, l'hostaleria i el comerç. Aquestes reduccions s'aplicaran també en el
càlcul de l'ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l'exercici
2021.
– En el càlcul de la referida quota reportada per operacions corrents del règim
especial simplificat no es computaran com a període d'activitat els dies en què va estar
declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, així com els dies del segon
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semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu
de l'activitat econòmica s'hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures
adoptades per l'autoritat competent.
– Amb l'antecedent del RDLey 15/2020, de 21 d'abril, s'elimina la vinculació obligatòria
que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al règim simplificat de
l'IVA. Podrà tornar-se a aplicar en 2022. Fins i tot els renunciants tàcits puguin tornar
a aplicar el mètode d'estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
– Es fixa un nou termini per a presentar la renúncia o revocació dels règims especials,
que conclourà el 31 de gener de 2021.
– La D.F.7a fixa un tipus 0% per a vacunes i altres productes sanitaris.

S'estableix un incentiu fiscal amb el qual es pretén que les persones físiques que lloguen els
locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector
turístic, l'hostaleria i el comerç acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia
corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, permetent computar com a despesa
deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda
acordada durant tals mesos, sempre que no es compensi en els mesos següents.
Per a això, s'afegeix la D. Ad. 49a a la Llei de l'IRPF.
e) Crèdits de dubtós cobrament.
Afecta a l'IRPF, Societats i No Residents. Arts. 14 i 15.
En els impostos personals la base imposable dels quals es determina conforme a l'Impost de
societats, es modifica l'antiguitat exigida per a deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits
derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s'exigeix
que hagin transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'Impost es
redueixen a tres mesos per a les empreses de reduïda dimensió (que compleixin els requisits
de l'art. 101 LIS) i les persones físiques, en els períodes impositius que s'iniciïn en els anys
2020 i 2021.
En la mateixa línia, el termini de sis mesos a què es refereix el número 2n de la lletra e) de
l'article 13 RIRPF quedarà reduït a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021.
Reglamentàriament podrà modificar-se el termini previst en aquest article.
L'art. 13 regula les despeses deduïbles dels rendiments del capital immobiliari. Entre ells es
troben:
e) Els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi prou justificada.
S'entendrà complert aquest requisit:…
2n Quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de
la finalització del període impositiu haguessin transcorregut més de sis mesos (tres mesos
per a 2020 i 2021), i no s'hagués produït una renovació de crèdit.
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d) Arrendadors. 13

D) Incentius regionals.
El capítol IV introdueix mesures de flexibilització que permetin el manteniment d'incentius
regionals i ajudes per a garantir la liquiditat del sector turístic.
Els incentius regionals són les ajudes financeres que concedeix l'Administració General de
l'Estat a la inversió productiva per a fomentar l'activitat empresarial, orientant la seva
localització cap a zones prèviament determinades. Consisteixen en subvencions a fons perdut i
tenen com a objectiu pal·liar els desequilibris interterritorials.
Ara es flexibilitzen alguns dels requisits per a ser beneficiari d'aquestes ajudes:
– nivell mínim de fons propis, perquè no es prendran en consideració les pèrdues dels
exercicis 2020 i 2021 (art. 16)
– la possible suspensió en l'execució de projectes, podent sol·licitar la modificació del
calendari (art. 17)
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– o les condicions de manteniment de l'ocupació (no tenint en compte ERTEs, si la
relació laboral segueix després) i de la inversió (si hi ha hagut interrupcions degudes a
la pandèmia) (art. 18)

Subvencions bars, restaurants, estètica, parcs infantils, oci nocturn i centres
comercials
Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els
parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o
recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per
pal·liar els efectes de la COVID-19
El govern de la Generalitat ha publicat una nova subvenció en l’àmbit de les activitats de
restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els
establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per
les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.
Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la
situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que
varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i
establiments i la prohibició de l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades
en espais tancats. També inclou la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats
d’oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de
tancament que ha comportat la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.
Quantia de la subvenció
•

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

•

Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.

•

Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de
festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i
karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10
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treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més
treballadors.
Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats,
nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà
ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o
ingressos, superi el cost de

Ajut extraordinari per a professionals de la cultura
Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria
d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.
Així mateix, per omplir el formulari és recomanable utilitzar qualsevol navegador excepte
l’Internet Explorer.

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals del
sector de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals, arran de la
crisi sanitària derivada de la COVID-19 per la nova suspensió d'aquestes activitats culturals, es
crea un ajut extraordinari destinat als i les professionals d'aquest àmbit que vol afavorir la
sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i
vulnerabilitat d'aquestes persones.
Presentació de sol·licituds
Del 27 de novembre (a les 9 del matí) fins al 4 de desembre de 2020 (a les 9 del matí).
Requisits
a. Ser major de divuit anys.
b. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c. Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el
Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social ( RETA) o per compte aliè, en el
Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de
les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals, ja siguin
artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya,
o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim
1 dia l'any 2020.
d. El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona
beneficiària no hande superar l’import de 13.000 euros.
e. Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la crisi
sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, o
altres) així com els serveis pels quals havia estat contractada o als quals s'havia
compromès.
f. Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l'entitat o l’empresa
organitzadora.
Quantia de l'ajut
S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de la partida
pressupostària destinada a aquests efectes.
L'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats,
destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’ajut extraordinari pel manteniment de l’activitat
econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones
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L'ordre d'arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

treballadores autònomes que formin part de microempreses, regulat al capítol I del Decret llei
39/2020, de 3 de novembre.

Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat
econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19
Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria
d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.
Així mateix, per omplir el formulari és recomanable utilitzar qualsevol navegador excepte
l’Internet Explorer.
L'ordre d'arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.
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La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d'ajuts
extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores
que formin part d’una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran considerades
sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne
beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries.
Presentació
de
Del 30 de novembre (a les 9 del matí) al 7 de desembre (a les 3 de la tarda).

sol·licituds

Requisits per accedir-hi
1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de
manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer
exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros,
en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la
part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de
tributació conjunta.
4. El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar
l'import de 13.125 euros.
5. Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la
qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir
l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el
marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i
mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de
novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de
l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les
persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els
efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.
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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!!!

•

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.

Subvencions en 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.

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

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
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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.

•

Enoturisme.

•

Ecoturisme.

•

Activitats aquàtiques i nàutiques.

•

Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
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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
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:
•

•

•
•

•
•
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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.

Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social

•

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
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Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació de l’Ocupació
(ERTO)
•

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)
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•

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

•

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

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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Línies especials de crèdit ICO

