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Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social

15 de maig de 2020

1. ACTUALITZACIÓ DE MESURES A 15 DE MAIG DE 2020
1.1.

Empreses i persones autònomes

Paralització de les activitats econòmiques i productives no essencials (RDL 10/2020, de 29 de
març)

Subjectes:
•

Empreses i persones autònomes que exerceixin activitats no considerades essencials
pel RDL 10/2020, de 29 de març).

Contingut:
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•

Paralització de les activitats econòmiques no essencials durant 15 dies, fins a les
00:00 hores del divendres 10 d’abril

Detalls:
•

No estar entre les 25 activitats econòmiques considerades essencials, recollides a
l’annex del Real Decreto

•

S’aplica una moratòria durant el dia 30 de març de 2020

•

Les empreses que duguin a terme activitats no essencials podran mantenir una
plantilla mínima, equiparable a la de caps de setmana o festius (art. 4)

•

S’estableix un permís retribuït recuperable: les persones treballadores hauran de
pactar amb l’empresa la manera de recuperar les hores de treball, abans del 31 de
desembre de 2020.

•

Les persones treballadores tindran dret a percebre el seu salari íntegre, inclosos
complements (art. 2) (veure apartat 1.2)

Durada:
•

Fins a les 00:00 hores del divendres 10 d’abril

→ RDL 10/2020, de 29 de març: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-20204166.pdf
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Avals de l’ICF per a liquiditat de les PIME

Subjectes:
•

PIME amb domicili a Catalunya

Contingut:
•

Préstec amb avals del 100% per a finançament per a millorar liquiditat

•

Compromís de l’empresa de mantenir llocs de treball

•

Entre 50.000 € i 1.000.000 €

•

Aval d’Avalis per el 100% del principal

•

Termini: entre 2 i 5 anys amb 1 de carència opcional

→ Més info: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-liquiditat-covid-19/

Moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social (RDL 11/2020, de 31 de març)

Subjectes:
•

Empreses i persones autònomes ho sol.licitin i compleixin els requisits que es
publicaran mitjançant ordre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

Contingut:
•

Moratòria de sis mesos sense interessos

Detalls:
•
•

Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de
compte de cotització.
Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la
Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris
d'ingrés.
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Detalls:

Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social (RDL 11/2020, de 31 de març)

Subjectes:
•

Empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat
Social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió electrònica de
dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED9)

Contingut:
•

Ajornament dels pagaments de deutes amb la Seguretat Social el pagament dels quals
s’hagués d’efectuar entre els mesos d’abril i juny

Detalls:
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•
•
•

El termini reglamentari de l'ingrés a ajornar tingui lloc entre els mesos d'abril i juny
de 2020
Serà aplicable un interès del 0,5%.
Aquestes sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar-se abans del transcurs dels deu
primers naturals del termini reglamentari d'ingrés anteriorment assenyalat.

Mesures de suport a la industrialització:

•
•
•
•

Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME.
Devolució de despeses i concessió d'ajudes per cancel·lació d'activitats de promoció
del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals.
Mesures relatives al projecte EMPRENDETUR.
Flexibilització en matèria de subministraments.

Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per
Comunitats Autònomes i Entitats Locals a empresaris i autònoms afectats per la crisi sanitària
provocada pel COVID-19.
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Mesures relatives als Fons provinents de la recaptació de la quota de formació professional
per a l'ocupació per a l'any 2020

Amb caràcter excepcional i extraordinari, a causa de l'impacte econòmic de les mesures
aprovades per a fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19, els ingressos derivats de
la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020, podran destinar-se al
finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per
desocupació definides en l'article 265 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, o per a finançar
programes que fomentin la contractació de persones desocupades o els ajudin a recuperar
ocupació.

Línia d’ajuts per a PIME del comerç, artesania i moda i la seva reactivació (Generalitat de
Catalunya)

Subjectes:
•

Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta
en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, especialment les empreses
obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020. És també beneficiari el
teixit associatiu dels sectors esmentat i les administracions locals i els
organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats i que actuïn per a la
reactivació dels sectors del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya.

Contingut:
•

•

•

Dues Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i
moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials,
associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra.
Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de
gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la
seva funció.
Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda:
¬ Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a
reprendre l’activitat
¬ Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al
rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000,00 euros).
¬ Ajornament dels pagaments de deutes amb la Seguretat Social el pagament
dels quals s’hagués d’efectuar entre els mesos d’abril i juny
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Disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

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-per-a-pimes-del-comerc-artesania-i-moda-i-la-seva-reactivacio/

Línia d’ajuts per a les persones autònomes i microempreses del sector turístic (Generalitat de
Catalunya)

Subjectes:
•

Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin
activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a
un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.

Contingut:
•

Ajut de 2.500 euros en un únic pagament.
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Detalls:
•
•

•

Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses
turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic.
Han d’acreditar estar donades d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que
tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzades amb una antelació mínima d’un
any a l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la Covid-19, això és, des
del 15 de març del 2019.
Caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de
l’atorgament de l’ajut.

Més info:
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-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/

Mesures per afavorir les moratòries en el pagament de les rendes d’arrendament d’usos
diferents al d’habitatge (Real Decreto Ley 15/2020, de 21 d’abril)

Subjectes:
•

PIMES i persones autònomes

Contingut:
•

Es podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o
entitat pública d'habitatge, o una gran forquilla, una moratòria que haurà de ser
acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués aconseguit ja un acord entre totes
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•

dues parts de moratòria o reducció de la renda, sense que puguin superar-se, en cap
cas, els quatre mesos.
No tindrà penalització ni meritació d'interessos, i s'articularà mitjançant el
fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, a més, les parts podran
disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial
d'alguna o algunes mensualitats, devent l'arrendatari reposar l'import en el termini
d'un any.

Requisits:
•

Estar afiliat i en situació d'alta, i que la seva activitat hagi quedat suspesa

Mesures per millorar el finançament empresarial (Real Decreto Ley 15/2020, de 21 d’abril)

•

PIMES i persones autònomes

Contingut:
•
•

Subvenciones de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía sota la
modalitat de prèstec.
Condicions bàsiques de l’acceptació en reassegurament per part del Consorcio de
Compensación de Seguros dels riscos de l’assegurança de crèdit assumits per les
entitats asseguradores privades.

Mesures fiscals (Real Decreto Ley 15/2020, de 21 d’abril)

Subjectes:
•

PIMES i persones autònomes

Contingut:

•

•

Tipus impositiu aplicable de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments,
importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els
efectes del COVID-19 (inclou un annex de béns).
Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats prevista en la
normativa de l'Impost de societats.
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Subjectes:

•

•

Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i de la quota trimestral del règim simplificat
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió
de finançament.

Mesures de suport al sector cultural (Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de maig)

Subjectes:
•

Empreses i persones autònomes dels sectors culturals.
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Contingut:

•
•
•
•
•

Noves dotacions per a l’empresa nacional de garantia Sociedad de Garantía Recíproca
Audiovisual Fianzas SGR, per a la concessió d’avals
Accés extraordinari a les prestacions per desocupació als artistes no afectats per
expedients temporals de regulació de l’ocupació.
Sistema d’ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la música
Altres ajudes a la cinematografia i les arts audiovisuals
Altres mesures d’ajuda al sector del llibre i de l’art contemporani

Activació del tercer tram de la línia d’avals

Subjectes:
•

PIMES i persones autònomes

Contingut:

•

Línia de 20.000 milions d’euros per a garantir préstecs de persones autònomes,
pimes i grans empreses; 4.000 milions per a cobrir pagarés del Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 milions per a reforçar els reavals concedits
por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
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Pròrroga dels ERTO per força major (Decreto-ley 18/2020, de 20 de maig)

Subjectes:
•

PIMES i persones autònomes acollides a ERTO per força major

•

Es faculta a les empreses que es van acollir a ERTE per causa de força major en virtut
de l'article 22 del Reial decret 8/2020 a continuar en aquesta situació de força major,
mentre perdurin la causes que la van motivar i en tot cas, fins el pròxim dia 30 de juny
de 2020.

•

Es distingeixen dues situacions:
¬

Força major total (sense represa de l'activitat) i

¬

Força major parcial (recuperació parcial de l'activitat fins al 30 de juny).

•

En aquest últim cas, l'acord assenyala que en la reincorporació parcial prevaldran els
ajustis via reducció de jornada.

•

Es desvincula per tant la durada dels ERTE per causa de força major a la situació
d'Estat d'Alarma.

•

El Consell de Ministres podrà estendre la data del 30 de juny de 2020 per a certs
sectors d'activitat, quan així ho estimi convenient el Govern.

•

No podran acollir-se a ERTO per força major les empreses domiciliades en paradisos
fiscals

Més info: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959

Repartiment de dividends (Decreto-ley 18/2020, de 20 de maig)

Subjectes:
•

Empreses acollides a ERTO per força major

Contingut:

•

S'estableix la impossibilitat de repartir dividends en aquelles empreses que s'hagin
acollit a aquesta mena de ERTE, formulant dues excepcions en les quals sí que
procediria per contra tal repartiment:
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Contingut:

o
o

Si l'empresa procedís, amb caràcter previ, a la devolució de les quotes de
Seguretat Social de les com s'havia vingut beneficiant, i;
Aquelles empreses que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin una
plantilla de menys de 50 treballadors.

•

Si que es poden repartir els dividends corresponents a l'exercici 2019, és a dir, el
repartiment de dividends durant l'exercici de 2020 a compte dels resultats de 2019 és
perfectament compatible amb la norma. Resultarà incompatible el repartiment de
dividends corresponents al 2020, és a dir, coincidents amb l'exercici en el qual es va
aplicar el ERTE.

•

Així mateix, els accionistes no podran abandonar la companyia ni ser compensats si no
es reparteixen dividends en un exercici.
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Més info: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959

1.2.

Persones treballadores

Permís retribuït per persones treballadores afectades per la paralització d’activitats
econòmiques (RDL 10/2020, de 29 de març)

Subjectes:
•

Persones treballadores en empreses amb activitats no considerades essencials

Contingut:
•

Dret a permís retribuït recuperable fins les 00:00 hores del divendres 10 d’abril

Detalls:
•

No aplicable a persones treballadores afectades per un ERTO

•

No aplicable a persones treballadores afectades en règim de teletreball

•

No aplicable a persones treballadores en situació de baixa laboral

•

Les hores no treballades s’hauran de recuperar, d’acord amb l’empresa, abans del 31
de desembre de 2020. L’acord s’haurà de produir en els set dies posteriors a la
finalització de l’estat d’alarma.

Durada:
•

Fins a les 00:00 hores del divendres 10 d’abril

Pàgina 10 de 15

→ RDL 10/2020, de 29 de març: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A2020-4166.pdf

Mesures especials de protecció de l’ocupació (RDL 9/2020, de 27 de març)

Subjectes:
•

Persones treballadores per compte aliè

•

•

No es podran extingir contractes laborals, ni efectuar acomiadaments, basats en les
causes de força major establertes als articles 22 i 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de
17 de març.
La suspensió dels contractes temporals interromprà el càlcul del seu còmput

Detalls:
•

No aplicable a persones treballadores afectades per un ERTO

•

No aplicable a persones treballadores afectades en règim de teletreball

•

No aplicable a persones treballadores en situació de baixa laboral

•

Les hores no treballades s’hauran de recuperar, d’acord amb l’empresa, abans del 31
de desembre de 2020. L’acord s’haurà de produir en els set dies posteriors a la
finalització de l’estat d’alarma.

Durada:
•

Durant la vigència de l’estat d’alarma

→ RDL 10/2020, de 29 de març: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-

2020-4152.pdf
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Contingut:

Mesures per facilitar l’ajustament de l’economia i protegir l’ocupació (Real Decreto Ley
15/2020, de 21 d’abril)

•

Pròrroga de la vigència del que s'estableix en matèria del caràcter preferent del
treball a distància i dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada, recollit en l'RDL
8/2020: es mantindrà vigent durant dos mesos, a partir de la fi de la vigència de la
declaració de l'estat d'alarma.

•

Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova
produïda durant la vigència de l'estat d'alarma: l'extinció de la relació laboral durant
el període de prova a instàncies de l'empresa, produïda a partir del dia 9 de març de
2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació amb independència de la
causa per la qual s'hagués extingit la relació laboral anterior.
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Així mateix, es trobaran en situació legal de desocupació i en situació assimilada a
l'alta, les persones treballadores que haguessin resolt voluntàriament la seva última
relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de
subscripció d'un contracte laboral per part d'una altra empresa, si aquesta hagués
desistit d'aquest.
La situació legal de desocupació s'acreditarà mitjançant comunicació escrita per part
de l'empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte
laboral compromès a conseqüència de la crisi derivada del COVID 19.
•

Suspensió de terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social.

•

Modificació del Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes (Llei
sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2000), s'incorpora com a tipus sancionable “efectuar declaracions, o facilitar,
comunicar o consignar dades falses o inexactes que donin lloc al fet que les persones
treballadores obtinguin o gaudeixin indegudament prestacions”.
En el cas de la infracció, l'empresa respondrà directament de la devolució de les
quantitats indegudament percebudes per la persona treballadora, sempre que no
concorri dol o culpa d'aquesta.
La persona treballadora conservarà el dret al salari corresponent al període de
regulació d'ocupació inicialment autoritzada, descomptades les quantitats que hagués
percebut en concepte de prestació per desocupació.

•

Termini per al compliment de l'opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat
Social dels treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors
per Compte Propi o Autònoms: hauran d'exercitar-ho en el termini de tres mesos des
de la finalització de l'estat d'alarma.
Si no s'exercita aquesta opció, s'entén s'opta per la cobertura per una Mútua de ATEP,
i a més s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors
autònoms associats a la província del domicili, per a causar dret a la prestació
extraordinària per cessament d'activitat així com de la resta de prestacions derivades
de les contingències per les quals s'hagi formalitzat la cobertura, incloent el subsidi
per incapacitat temporal.

•

Normes sobre cotització en situació d'inactivitat en el Sistema Especial per a
Treballadors per compte d'altri Agraris.
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•

Mesures extraordinàries per a flexibilitzar de manera temporal l'ús del Fons de
Promoció i Educació de les Cooperatives.

•

Mesura extraordinària per a prorrogar el termini de Societats Laborals i Participades.

•

Mesures respecte de l'activitat o trànsits mínims i altres mesures respecte del

•

trànsit portuari.

•

Extensió dels terminis de vigència de determinades disposicions tributàries.

Prestacions per desocupació associades als ERTO (Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de maig)

Subjectes:
•

Persones treballadores afectades per ERTO

•

Les prestacions extraordinàries per desocupació associades als ERTE, concedides
sense necessitat de complir el preceptiu període de carència, es mantenen fins al 30
de juny, a excepció del relatiu als treballadors fixos discontinus, als quals les mesures
extraordinàries en matèria de protecció per desocupació es mantenen fins al 31 de
desembre de 2020.

Més info: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959
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Contingut:

1.3.

Recull de mesures i recursos per àrees temàtiques

Àmbit jurídic i fiscal
● Campanya IRPF, efectes ﬁscals dels dona<us pel COVID-19 i càlculs d’aplaçaments previstos
en el RD 7/2020 - aquí
● Preguntes Freqüents publicades per l’AEAT - aquí
● Administració de jusEcia. Novetats del RDL 16/2020 - aquí
● Novetats en matèria concursal - aquí

Àmbit econòmic i financer
● Cercador de mesures i ajuts per COVID-19 - Generalitat de Catalunya aquí
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● Pla d'ajuts al Comerç per reac<var l'ac<vitat econòmica davant l'emergència sanitària de la
COVID-19 - Generalitat de Catalunya aquí
● Resum d’ajudes d’Eurecat per al ﬁnançament de projectes tecnològics - Eurecat aquí
● Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la
situació de crisi ocasionada per la COVID-19 - Generalitat de Catalunya aquí i aquí
● Noves bases de convocatòries i concessions de subvencions del Departament de Cultura
(aprovació) - Generalitat de Catalunya aquí
● Línia ICF Crèdit COVID-19 aquí
● Línia ICF Eurocrèdit COVID-19 aquí
● Línia ICO d’avals de lloguer COVID-19 aquí
● Nova subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'empreses - Reempresa
aquí
● Decret de Mesures de reac<vació Econòmica – Generalitat de Catalunya aquí i aquí

Àmbit d'organització i Recursos Humans
● Garan<es i ajornaments pel pagament dels deutes de la Seguretat Social, moratòria pel
pagament de cotitzacions de la Seguretat Social, comunicacions de la baixa de la prestació pels
afectats per ERTO per reincorporació i convenis col·lectius - aquí
● Document amb mesures i consells per a empreses i persones treballadores a l'hora de
garantir una tornada a la feina segura - Consell de Relacions Laborals aquí

Àmbit de producció i/o prestació de serveis
● Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se ﬂexibilizan determinadas restricciones
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y
de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los
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territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 - Text del BOE
aquí
● Pla per a la transició cap a una nova normalitat - Govern d’Espanya aquí
● Productes IVA 0% segons l'art. 8 - Text del BOE aquí

Recopilació de recursos

Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social

● Portal Jurídic de Catalunya (detall legislatiu) aquí
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