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Ajuts i prestacions 
 
 
 

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica 

davant la COVID-19 per a persones treballadores 

autònomes individuals o membres d’una 

microempresa 

Objecte  

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al 

manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, 

persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una 

microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front 

a la COVID-19. 

 

Beneficiaris i requeriments  

Persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé en una mutualitat com a 

sistema alternatiu al RETA, i que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a 
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persona física a títol individual o amb persones contractades. 

També poden sol·licitar l’ajut les persones sòcies de cooperatives o societats 

jurídiques que estiguin donades d’alta com a treballadores autònomes. En 

aquests casos el nombre màxim de socis és de 3. En tots els casos la suma de 

persones treballadores autònomes i persones contractades per compte d’altri no 

pot ser superior a 6. 

Per accedir a l’ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents: 

a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

b) Estar en situació d’alta en el RETA o en una mutualitat com a sistema 

alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d’acord amb el que determinin les 

corresponents convocatòries. 

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones 

físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €, 

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.  

d) El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres del 2020 no ha de 

superar l’import de 13.125 €. 

Quantia de l’ajut  

S’estableix un ajut extraordinari i puntual, en forma de prestació econòmica de 

pagament únic, per un import fix de 2.000 €.  

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, 

subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb 

els ajuts que estableix 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. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció. 

 

Termini i procediment de sol·licitud 

Està previst que el termini s’obri en els propers dies. 

La tramitació es fa per Internet a través del Canal Empresa.  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category=
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Més informació 

Canal Empresa 

Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 

social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8263, 

publicat el 04/11/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut-autonoms-microempreses-covid-19/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885582&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885582&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885582&language=ca_ES
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Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura 

 

Objecte  

S’estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament 

únic, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, 

arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó 

de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat 

econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de 

vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que 

han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics 

com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les 

noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

 

Beneficiaris i requeriments  

Persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les 

persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i 

audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a 

Catalunya, que acreditin el compliment dels requisits següents: 

a) Ésser més gran de 18 anys. 

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

c) Haver exercit alguna activitat professional per compte propi i estar en situació 

d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o haver-

la exercit per compte d’altri i estar donat d’alta en el Sistema Especial d’Artistes 

del Règim General de la Seguretat Social, per a activitats de les arts 

escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals, ja 

siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària 
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a Catalunya. O bé, haver estat donat d’alta en el Règim General de la Seguretat 

Social per a les mateixes activitats com a mínim 1 dia durant l’any 2020. 

d) Els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres del 2020 de la 

persona beneficiària no han de superar l’import de 18.885 €. 

 

Quantia de l’ajut  

Prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 750 €. 

 

Procediment de sol·licitud 

L’òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya. 

Un cop publicada, el tràmit es podrà fer a l’espai «Tràmits» de la Seu Electrònica 

de la Generalitat de Catalunya.  

Aquesta prestació s’atorga en un pagament únic, pel procediment de 

concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària 

destinada a aquests efectes, i és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, 

subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb 

l’ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones 

treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores 

autònomes que formin part de microempreses, que regula el capítol I d’aquest 

Decret llei. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat 

pressupostària. 

 

 

Més informació 

Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 

social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8263, 

publicat el 04/11/2020). 

 

https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885582&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885582&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885582&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885582&language=ca_ES
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Subvencions per a la restauració i els centres 

d’estètica i bellesa 

Objecte 

Paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells 

sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de 

la COVID-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor 

mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre. 

Qui pot demanar la subvenció 

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració 

o que siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el 

cens de l’impost d’activitats econòmiques, que hagin estat obligades al 

tancament sobre la base de 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 al territori de 

Catalunya. 

S’entenen per empreses que presten activitats de restauració els bars, 

restaurants i cafeteries, incloses aquelles que presten la seva activitat 

dins d’un establiment col·lectiu com poden ser els centres comercials o 

els mercats municipals. 

Actuacions subvencionables i quantia de les subvencions 

 

Actuacions que s’hagin realitzat de manera efectiva (pagades en el 

moment de justificació) des de l’1 de gener del 2020 fins al 31 de 

desembre del 2020. 

Per exemple: lloguers, compres de producte, subministraments, 

inversions en tecnologia i altres despeses vinculades a l’activitat i 

proporcionades per tercers. 

No són subvencionables: l’IVA d’aquestes factures i altres impostos, 

sous i salaris, amortitzacions i rèntings o despeses internes sense 
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factura de tercers. 

Se subvenciona el 100% de la despesa fins a un màxim de 1.500  €. 

Termini  

Termini de presentació: 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la 

publicació de la convocatòria (del 28 d’octubre al 17 de novembre del 

2020 ), o bé fins que se n’exhaureixi la dotació pressupostària (40 

milions). 

Procediment de sol·licitud  

Se sol·licita per Internet al:  

Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) 

 

 Pas 1. Descarregueu el formulari (model normalitzat).  

 Pas 2. Empleneu el formulari.  

 Pas 3. Envieu el formulari amb els documents adjunts: una 

declaració responsable i fotos de la façana i de l’interior de 

l’establiment. 

La resolució es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler 

electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

(http://tauler.seu.cat). 

El pagament es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada 

l’execució de l’actuació (compte justificatiu sense aportació de 

documentació). 

 

Més informació 

Vídeo explicatiu de la subvenció 
Preguntes freqüents  
Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de 
restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. 

 

http://canalempresa.gencat.cat/
http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/Model-de-declaracio-responsable-covid19.doc
http://tauler.seu.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=_JtkIfevcTw&feature=youtu.be
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201022_faqs_subvencions_restauracio_bellesa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884607&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884607&language=ca_ES
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Ajuts a autònoms i microempreses per al 

pagament d’interessos derivats d’operacions de 

crèdit subscrites amb motiu de l’impacte 

econòmic de la COVID-19 (Ajuntament de 

Mataró) 

Objecte   

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts a 

autònoms i microempreses de Mataró afectats en la seva activitat per la 

COVID-19, i que hagin subscrit operacions de préstec amb entitats de crèdit, 

a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 

qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. S’inclouen com a possibles beneficiàries 

d’aquests ajuts les microempreses i entitats de l’àmbit de l’economia social i 

solidària amb activitat empresarial. 

L’ajut consisteix en una subvenció per al pagament dels interessos generats 

per l’operació de préstec subscrita amb motiu de l’impacte econòmic de la 

COVID-19. 

 

Beneficiaris 

1. Persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta en el 

Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte 

Propi o Autònoms (RETA), així com treballadors incorporats de 

manera alternativa a una Mútua de Previsió Social. 

2. Microempreses. Són microempreses aquelles empreses que 

compleixen els criteris que recull l’Annex I del Reglament UE número 

651/2014, de la Comissió, sobre la definició de microempreses, 

petites i mitjanes empreses, segons el qual tenen la consideració de 

microempreses les empreses que ocupen menys de 10 persones i 

amb un volum de negoci anual, o balanç general anual, que no 

excedeix els 2.000.000 €. 
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Les microempreses i entitats amb activitat empresarial, de l’àmbit de 

l’economia social i solidària, amb les mateixes limitacions de 

dimensionament estructural i econòmic de l’apartat 2. 

Termini  

El termini de presentació de sol·licituds és des del 15 d’octubre fins al 13 de 

novembre del 2020 (tots dos inclosos). 

 

Procediment de sol·licitud  

Per Internet, adjuntant la documentació requerida a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Mataró. 

Si no disposeu d’identificació electrònica, consulteu la Guia sobre com 

obtenir i utilitzar l’idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei 

d’Atenció Ciutadana. 

Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent: 

1.  En el cas de microempreses o entitats amb activitat empresarial de 

l’àmbit de l’economia social i solidària, documentació vàlida en dret que 

acrediti de manera fefaent la representació legal. 

2.   DNI (del sol·licitant autònom, del representant legal o de l’apoderat de 

l’entitat). 

3.    Les persones treballadores autònomes han d’acreditar:  

a) Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 

(RETA) de la Seguretat Social o en la Mútua de Previsió 

Social corresponent a la data de presentació de la 

sol·licitud. 

b) Alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), model 

036 o 037, o, en el cas dels mutualistes, documentació 

equivalent. 

4.   Als efectes de determinar la condició de microempresa sol·licitant, s’ha 

de presentar:  

a) CIF de l’empresa. 

https://seu.mataro.cat/
https://seu.mataro.cat/
https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/system/modules/sede/contents/pages/contacte
https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/system/modules/sede/contents/pages/contacte
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio-ciutadana/atencio-presencial
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio-ciutadana/atencio-presencial
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b) Documentació justificativa de la declaració de l’impost de 

societats del darrer exercici tancat. En el cas d’empreses de 

nova creació, previsió de balanç i compte de resultats del 

primer any de funcionament. I en el cas d’empreses 

subjectes al règim fiscal d’atribució de rendes, la declaració 

de la renda del 2019. 

c) Alta de l’impost sobre activitats econòmiques, de l’activitat 

que es desenvolupa a Mataró. 

d) Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves 

modificacions posteriors, degudament registrades al 

Registre Mercantil. 

e) Documentació justificativa a l’efecte de comprovar el 

nombre de treballadors de l’empresa sol·licitant (RNT i RLC) 

del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a 

la presentació de la sol·licitud, o qualsevol altre document 

que acrediti aquesta circumstància. 

5.   Acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries 

amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Mataró. 

En aquest cas, n’hi haurà prou amb la declaració d’estar assabentat que 

l’Ajuntament de Mataró consultarà d’ofici les dades disponibles en altres 

administracions per comprovar la veracitat de dades aportades que es pot 

fer directament al formulari web de tramitació. 

6.   Informe o documentació de l’entitat de crèdit que acrediti:  

a) Dades identificatives de l’entitat de crèdit amb la qual la 

persona sol·licitant hagi subscrit l’operació de préstec, i 

l’adreça de la sucursal. 

b) Import del principal, termini del préstec, tipus d’interès i 

termini de carència. 

c) Finalitat del préstec. 

d) Data de formalització o de renovació. 

7.  Document signat pel sol·licitant on consti la recepció (segell) per part de 

l’entitat de crèdit, pel qual s’ordena al banc que, quan rebi l’import de l’ajut 

corresponent a la subvenció del programa «Ajuts a autònoms i 

microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les 
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operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la 

COVID-19» per part de l’Ajuntament de Mataró, aquest sigui destinat a 

amortització anticipada del préstec subscrit. 

A més, al formulari web de tramitació cal: 

8.  Acceptar el model de declaració responsable 

9. Informar del número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar 

l’atorgament de l’ajut. Aquest número de compte ha de ser de la mateixa 

entitat bancària on té l’operació de préstec. 

El termini màxim per tramitar l’expedient i notificar-ne la resolució és de 3 

mesos (a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre 

General). 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès una resolució expressa 

i que aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant podrà entendre com a 

desestimada la seva petició per silenci administratiu. 

 

Més informació 

Bases per a la concessió d’ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament 
d’interessos derivats de les operacions de crèdit associades a l’impacte econòmic de 
la COVID-19. 

 

 

 

 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2020&09/022020013488.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2020&09/022020013488.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2020&09/022020013488.pdf&1
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Subvencions del projecte «Aixequem 

persianes» (Ajuntament de Mataró) 

Objecte  

El projecte «Aixequem persianes» persegueix recuperar l’activitat dels barris, 
reobrint locals actualment en desús i fent possible que persones emprenedores 
puguin desenvolupar-hi la seva feina, acompanyant l’acció d’un seguit de 
suports que van des de l’elaboració del pla d’empresa fins a subvencions fiscals 
o ajuts a l’arranjament dels locals. Enguany, el projecte s’amplia a tota la ciutat 
de Mataró. 

Qui pot demanar la subvenció 

Propietaris/àries de locals buits que s’adhereixen al projecte i que lloguin el 

local, sempre que compleixin les condicions següents: 

 El preu de lloguer ha d’estar un 25%, com a mínim, per sota 

del preu mitjà dels lloguers del carrer o de la zona de 

referència, i ha de ser validat per la comissió encarregada de 

la valoració de les sol·licituds de subvenció, la composició de 

la qual la regula la base setena. 

 L’increment anual del lloguer durant els primers 3 anys no 

podrà ser superior al de l’IPC de Catalunya. 

 

Emprenedors/es que posin en marxa un projecte empresarial durant 

aquest exercici 2020, en el marc del projecte «Aixequem persianes», que 

complementi l’oferta existent o que aporti un valor afegit al mix comercial de la 

zona. Aquests emprenedors/es poden ser: projectes cooperativistes i/o 

d’economia social, persones físiques o jurídiques amb projectes 

d’emprenedoria que iniciïn una activitat comercial i/o de serveis, o 

experiències singulars que contribueixin a dinamitzar el barri o incentivar 

sectors en risc, sempre que aquestes activitats no estiguin 

sobrerepresentades en l’àmbit d’actuació. 
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En tots els casos han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament i la resta d’administracions. No poden ser beneficiàries 

d’aquestes subvencions les persones afectades per les prohibicions que recull 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Actuacions subvencionables i quantia de les subvencions 

 

 En el cas dels propietaris/àries dels locals buits adherits al projecte: 

Ajuts econòmics directes per fer front al cost de: 

L’impost sobre béns immobles (IBI): ajut equivalent al 100% del seu import 

durant els exercicis 2020, 2021 i 2022, a partir de la formalització del 

contracte de lloguer del local. 

  

 En el cas d’emprenedors/es que iniciïn la seva activitat econòmica 

en un dels locals buits adherits al projecte: 

Ajuts econòmics directes per fer front al cost de: 

-La taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls 

posteriors a l’inici de l’activitat: ajut equivalent al 100% del seu import. 

-Fins a 500,00 € de l’import de la factura dels honoraris del tècnic/a 

(arquitecte/a tècnic, aparellador/a, enginyer/a, etc.) per a la tramitació 

d’obres i activitats. 

  

 En tots dos casos (propietaris/àries i emprenedors/es), per a les 

obres d’arranjament que s’executin al local on s’inicia l’activitat, en 

funció de qui les executi: 

Ajuts econòmics directes per fer front al cost de: 

-L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): ajut equivalent al 

100% del seu import. 

-La taxa per les llicències urbanístiques: ajut equivalent al 100% del seu 

import. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/l/2003/11/18/38
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Termini  

El termini acaba el 30 de novembre del 2020. 

El termini màxim per a la resolució és de 3 mesos des de la presentació de la 

sol·licitud. 

Un cop transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució 

expressa, s’entendrà com a desestimada la sol·licitud d’atorgament de la 

subvenció. 

 

Procediment de sol·licitud  

 Per Internet, adjuntant la documentació requerida a la seu electrònica 

de l’Ajuntament de Mataró. 

 Si no disposeu d’identificació electrònica, consulteu la Guia sobre com 

obtenir i utilitzar l’idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei 

d’Atenció Ciutadana. 

La documentació que cal aportar és la següent: 

 

En el cas dels propietaris/àries dels locals buits adherits al projecte: 

 Document acreditatiu de la persona sol·licitant. 

 Còpia de l’escriptura de propietat del local o nota simple registral que 

n’acrediti la titularitat. 

 Sol·licitud d’adhesió al conveni marc d’adhesió a la campanya 

«Aixequem persianes» a Mataró, acceptant íntegrament els termes i 

les condicions del conveni. 

 Dades del compte bancari del titular del local. 

 Rebut de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI). 

 Rebut de pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO). 

 Rebut de pagament de la taxa per obtenir la llicència urbanística. 

https://seu.mataro.cat/
https://seu.mataro.cat/
https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/system/modules/sede/contents/pages/contacte
https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/system/modules/sede/contents/pages/contacte
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio-ciutadana/atencio-presencial
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio-ciutadana/atencio-presencial
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 Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb 

la mateixa actuació en d’altres administracions públiques, en els últims 

12 mesos. 

 Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies que 

preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

En el cas d’emprenedors/es que iniciïn la seva activitat econòmica en un 

dels locals buits adherits al projecte: 

 Document identificatiu de la persona física o jurídica sol·licitant (DNI, 

CIF). 

 En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, fotocòpia del 

document identificatiu del representant. 

 Contracte de lloguer o compravenda d’un dels locals buits adherits a la 

campanya. 

 Pla d’empresa o qualsevol altre document que acrediti la viabilitat del 

negoci. 

 Dades bancàries a nom del beneficiari/ària, si s’escau ingressar la 

subvenció. 

 Rebut de pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO). 

 Rebut de pagament de la taxa per obtenir la llicència, l’autorització o la 

comunicació d’inici d’activitats. 

 Rebut de pagament de la taxa per obtenir la llicència urbanística. 

 Factura i rebut de pagament dels honoraris del tècnic/a (arquitecte/a, 

aparellador/a, enginyer/a, etc.) per a la tramitació d’obres i activitats. 

 Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb 

la mateixa actuació en d’altres administracions públiques, en els últims 

12 mesos anteriors a la presentació. 

 Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies que 

preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 
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Més informació 

Bases de subvencions del projecte «Aixequem Persianes», per a l’impuls i la 

reactivació socioeconòmica de la ciutat per a l’exercici 2020.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bop.diba.cat/temp/09_022020013486.pdf
https://bop.diba.cat/temp/09_022020013486.pdf
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Subvencions per a la transformació digital del 

comerç i la restauració de Mataró (Ajuntament 

de Mataró) 

Objecte  

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a 

aquells titulars d’establiments comercials (de serveis o assimilats) i de 

restauració de Mataró, ja siguin persones autònomes, microempreses 

o petites empreses, que portin a terme projectes o accions de 

transformació digital en la seva activitat durant el 2020. 

Beneficiaris i requeriments  

a) Autònoms, microempreses o petites empreses, titulars d’establiments 

comercials ubicats a Mataró, que es corresponguin amb els formats següents: 

• Establiments comercials individuals de venda al detall. 

• Establiments individuals que prestin algun dels serveis assimilats 

següents: tallers i serveis de reparacions mecàniques; serveis 

fotogràfics i audiovisuals; copisteries i arts gràfiques; neteja i reparació 

de calçat; sargit i reparació de roba; agències de viatges detallistes; 

tintoreries i bugaderies; perruqueries i salons d’estètica i bellesa; 

servei de menjar preparat i càtering; bars, restaurants i qualsevol 

servei adreçat a les persones i empreses que compleixin els requisits 

que estableixen les bases de la convocatòria. 

• Parades de mercats públics i privats. 

Es consideren microempreses i petites empreses aquelles empreses 

que compleixen els criteris que recull l’Annex I del Reglament UE 

número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de 

microempreses, petites i mitjanes empreses, segons el qual tenen la 

consideració de microempreses les empreses que ocupen menys de 

10 persones i que tenen un volum de negoci anual, o balanç general 

anual, que no excedeix els 2.000.000 €; i és petita empresa l’empresa 

que ocupa menys de 50 persones i que té un volum de negoci anual, o 
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balanç general anual, que no excedeix els 10.000.000 €. 

b) Aquests establiments comercials, de serveis a les persones i de 

restauració han de disposar de local comercial amb venda i/o 

prestació de servei directa al públic 

c) Les condicions i els requisits exigibles als beneficiaris/àries 

són els següents: 

• En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i activa. 

En cas de ser persona física, complir amb els requisits legals per 

poder exercir una activitat professional. 

• Estar en possessió dels permisos necessaris per exercir l’activitat. 

L’Ajuntament podrà comprovar que l’establiment disposa dels 

permisos corresponents a l’activitat, i podrà sol·licitar la documentació 

addicional que consideri oportuna per constatar la documentació 

aportada. 

• Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 

l’Ajuntament de Mataró. 

• Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, 

que està al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals i de 

reintegrament amb l’Ajuntament de Mataró i l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social. 

 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la 

condició de beneficiari/ària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003 

general de subvencions (BOE número 276, de 18/11/2003). 

 • No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de 

sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat 

pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons la Llei 

17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

• Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de 

«minimis» (Reglament UE 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, 

relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament 

de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es 

puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 € en un període 

de tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de 

«minimis» percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la 

seva procedència, forma i objecte. 
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• Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Mataró, una activitat lícita 

que no suposi cap discriminació, que no atempti contra la dignitat i la 

igualtat de les persones, que no fomenti la violència o que vagi en 

contra dels drets humans i que no comporti accions que siguin 

il·legals, nocives, perilloses o molestes. 

• Complir amb el requisit que l’import de la subvenció ha de ser d’una 

quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o 

ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, no superi el cost de 

l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari/ària. 

• Que la persona que subscriu la sol·licitud disposa de facultats de 

representació de l’empresa. 

Actuacions subvencionables  

 

És subvencionable aquella despesa que respongui de manera 

indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que es realitzi 

dins del 2020. 

És subvencionable la despesa per serveis prestats per empreses 

externes. En cap cas són subvencionables els impostos indirectes ni 

els impostos sobre la renda i el cost del personal fix i eventual a càrrec 

de la persona física o jurídica. 

Les despeses subvencionables es classifiquen en dos tipus d’accions 

que no són excloents entre si: 

 

1. Accions de comunicació i màrqueting: 

Contractació de serveis de comunicació digital per a la: 

-Creació o remodelació del lloc web. 

-Creació, publicació i gestió de continguts per al web. 

-Creació i gestió de perfils comercials a les xarxes socials. 

-Instal·lació i configuració d’eines d’analítica de dades per al 

web/xarxes socials. 

-Creació i publicació de butlletins informatius (newsletters). 
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-Adaptació del web al Reglament General de Protecció de Dades 

(RGPD). 

Contractació de serveis de màrqueting digital per: 

-Elaborar un pla de màrqueting digital. 

-Crear campanyes de publicitat virtual. 

-Dur a terme serveis de posicionament a cercadors. 

 

2. Accions de venda en línia, gestió de clients i del punt de venda: 

 

Contractació de serveis per a la transformació de l’empresa en negoci 

virtual: 

 

- Creació de continguts digitals corresponents als productes oferts per 

incloure’ls en plataformes de venda en línia. 

- Subscripció a plataformes de venda en línia (marketplaces o webs i 

apps de venda en línia), gestió i publicació del catàleg de productes. 

- Implementació de sistema de venda en línia propi. Gestió del catàleg 

de productes, contractació d’operadors logístics i distribució, i creació i 

implantació de passarel·les de pagament. 

 

Digitalització dels processos de l’establiment o punt de venda: 

 

- Implementació i integració de sistemes d’informació de l’establiment. 

- Sistema de gestió de clients (CRM). 

-Sistemes de cartelleria digital (digital signage) amb gestió de 

continguts i analítica de dades. Implantació de programari i maquinari 

de cartelleria i digitalització de continguts i productes de l’establiment. 

- Sistemes de gestió informatitzada: programari i maquinari de terminal 

al punt de venda connectat a Internet i de terminal de cobrament 

automàtic. 
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- Sistema de gestió de magatzem (control d’estocs). 

- Sistemes de fidelització de clients connectat a Internet. 

- Digitalització de l’experiència de compra a l’establiment. 

Quantia de les subvencions 

La quantia de la subvenció és del 50% del cost total del projecte o 

les accions (despesa subvencionable), amb un màxim de 3.000 € per 

sol·licitud. 

És compatible amb altres subvencions pertinents, sigui quina sigui la 

seva naturalesa o l’Administració o entitat que les concedeixi, sempre 

que no se superi el cost total de l’activitat que s’ha de desenvolupar. 

Termini  

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2020 s’obre 

el 18 de novembre i finalitza el 9 de desembre del 2020, tots dos 

inclosos. 

Procediment de sol·licitud  

La sol·licitud s’ha de presentar per via telemàtica a través de la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Mataró mitjançant el model d’instància 

normalitzat. 

En qualsevol cas, les persones que no disposen d’identificació 

electrònica han de contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana, 

mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web municipal 

www.mataro.cat o a través del telèfon gratuït 010. 

Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació 

següent: 

 

1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat, que ha 

d’incloure una declaració responsable relativa al compliment dels 

requisits, entre d’altres qüestions. 

2. Fitxa normalitzada que ha d’indicar, de forma expressa: 

file:///C:/Users/Susana/Downloads/(https:/seu.mataro.cat)
file:///C:/Users/Susana/Downloads/(https:/seu.mataro.cat)
http://www.mataro.cat/
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 Breu memòria del projecte pel qual se sol·licita la subvenció i 

que ha d’incloure, necessàriament, els aspectes següents: 

antecedents i justificació, objectius, programa previst, calendari 

d´accions i cost total del projecte. Cal indicar el tipus 

d’establiment i tipus de servei que presta, i la seva justificació 

com a despesa segons l’objecte d’aquesta convocatòria i l’import 

de la subvenció sol·licitada. 

 Pressupost que inclogui el NIF, les dades socials (adreça, 

telèfon i correu electrònic), descripció del servei i detall dels 

imports. En el cas que en la data de presentació ja s’hagi fet el 

pagament de la despesa, es podrà adjuntar la factura. 

3. Les persones treballadores autònomes han d’acreditar: 

- DNI. 

- Alta a la Seguretat Social (al Règim Especial de Treballadors 

Autònoms o a la Mútua de previsió social corresponent a la data de 

presentació de la sol·licitud). 

- Alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), model 036 o 037, 

o, en el cas dels mutualistes, documentació equivalent. 

 

Als efectes de determinar la condició de microempresa o petita 

empresa sol·licitant, si escau, cal presentar: 

- CIF de l’empresa. 

- Documentació justificativa de la declaració de l’impost de societats 

del darrer exercici tancat. En el cas d’empreses de nova creació, 

previsió de balanç i compte de resultats del primer any de 

funcionament. En el cas d’empreses subjectes al règim fiscal 

d’atribució de rendes, la declaració de la renda de l’any anterior. 

- Alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’activitat que 

es desenvolupa a Mataró. 

- Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves 

modificacions posteriors degudament registrades al Registre 

Mercantil. 
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- Documentació justificativa a l’efecte de comprovar el nombre de 

treballadors de l’empresa sol·licitant (RNT i RLC) del mes de 

desembre de l’exercici immediatament anterior a la presentació de 

la sol·licitud, o qualsevol altre document que acrediti aquesta 

circumstància. 

4. Caldrà comunicar un número de compte corrent (IBAN) on s’hagi 

d’ingressar l’atorgament de l’ajut. 

5. Si procedeix, documentació vàlida en dret que acrediti de manera 

fefaent la representació legal. 

6. Els sol·licitants han d’acreditar que estan al corrent en el compliment 

de les seves obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la 

Seguretat Social i l’Ajuntament de Mataró. 

N’hi ha prou amb la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament 

consultarà d’ofici les dades i documents disponibles en altres 

administracions per comprovar la veracitat de les dades aportades. La 

persona sol·licitant podrà exercir el seu dret d’oposició d’acord amb la 

política de privacitat que recull la petició. 

 

Més informació 

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per a la 

transformació digital del comerç i la restauració de Mataró amb motiu 

de l’impacte econòmic de la COVID-19.  

Per a més informació, les persones interessades es poden adreçar al 

correu comerc@ajmataro.cat. 

 

 

 

https://bop.diba.cat/temp/10_022020014928.pdf
https://bop.diba.cat/temp/10_022020014928.pdf
https://bop.diba.cat/temp/10_022020014928.pdf
mailto:comerc@ajmataro.cat
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Prestació extraordinària per cessament 

d’activitat per als afectats per la declaració de 

l’estat d’alarma per la gestió de la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

Actualitzat a 26/05 

 

  Beneficiaris 

Treballadors per compte propi o autònoms, inclosos autònoms 

societaris i socis treballadors de les cooperatives de treball associat 

que hagin optat per l’enquadrament en el RETA, que es trobin en 

qualsevol de les situacions següents: 

• Amb activitats suspeses en virtut del RD 463/2020, de 14 de març. 

• Que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior al que se 

sol·licita la prestació en, almenys, un 75% en relació amb la mitjana 

de facturació del semestre anterior. 

  Requisits 

1. Estar afiliat i en situació d’alta en el Règim Especial dels 

Treballadors Autònoms (o en el Règim Especial de la Seguretat 

Social dels Treballadors del Mar) en la data de declaració de l’estat 

d’alarma (14/03/2020). 

2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en 

virtut del RD 463/2020, acreditar la reducció de la facturació en, 

almenys, un 75% en relació amb l’efectuada al semestre anterior. 

3. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

No obstant, si no es compleix aquest requisit, el treballador autònom 

disposarà de 30 dies naturals per ingressar les quotes degudes a fi 

de regularitzar la situació i gaudir del dret a la protecció. 

No s’exigeix un període de cotització mínim de 12 mesos.  

  Tipus de mesura 
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Prestació extraordinària per cessament d’activitat durant 1 mes a 

partir de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, o fins a 

l’últim dia de mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que es 

prolongui durant més d’1 mes. 

Atès que l’estat d’alarma s’ha prolongat fins el 7/06/2020 (RD 

537/2020), la prestació es percebrà fins el 30 de juny de 2020. 

  Import 

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base 

reguladora, calculada amb la mitjana de bases dels 12 mesos 

anteriors a la data de cessament de l’activitat, o bé amb la base 

mínima de cotització en el RETA en el cas que no es pugui acreditar 

el període mínim de cotització per poder gaudir de la prestació. 

  Terminis 

Es podrà sol·licitar fins l’últim dia del mes següent en que es 

produeixi la finalització de l’estat d’alarma. En aquests moments, fins 

el 31 de juliol de 2020. 

  Procediment 

La gestió correspondrà a les entitats a les quals es refereix l’article 

346 del Text refós de la llei general de la Seguretat Social (mútues 

col·laboradores de la Seguretat Social, o SEPE en el cas de 

treballadors que tinguin coberta la protecció amb una entitat gestora 

de la Seguretat Social). La gran majoria de les mútues han habilitat 

un apartat en la seva pàgina web amb el model per emplenar i la 

documentació per presentar, que es farà principalment per via 

telemàtica.   

  Altres 

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del 

sistema de la Seguretat Social. 

NO s’ha de causar baixa de l’activitat empresarial a cap organisme. 

  Més informació 
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Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a  

fer front a l’impacte econòmic i social del COVID -19. 

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-

nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/ 

Criteri 5/2020 de la DGOSS sobre l’aplicació de l’article 17 del RDL 8/2020, de 7 de 

març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i 

social del COVID-19 

 
Reial Decret-llei 11/2020, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 

  

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Mesures de suport als treballadors autònoms a 

partir de l’octubre del 2020 

 

ESQUEMA RESUM 

 

1. AUTÒNOMS L’ACTIVITAT DELS QUALS NO S’HA 

RECUPERAT (pròrroga de la prestació actual o nou accés) 

Requisits específics: 

Cotització de mínim 12 mesos per cessament de l’activitat. 

Reducció de la facturació >=75% respecte al 2019. 

Rendiments nets <5.818,75 €. 

Quantia de la prestació: 70% de la base reguladora. 

Compatible amb el treball per compte d’altri: sí. 

 

2. AUTÒNOMS AMB L’ACTIVITAT SUSPESA  

Requisits específics: 

Alta d’autònoms almenys 30 dies abans de la suspensió. 

Quantia de la prestació: 50% de la base mínima. 

Compatible amb el treball per compte d’altri: no. 

 

3. AUTÒNOMS SENSE COTITZACIÓ PER CESSAMENT 

D’ACTIVITAT, AMB REDUCCIÓ D’INGRESSOS 

Requisits específics: 

Alta d’autònoms anterior a l’1 d’abril. 

Ingressos trimestrals <=SMI. 

Reducció d’ingressos 4t trimestre >=50% respecte al 1r trimestre. 
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Quantia de la prestació: 50% de la base mínima. 

Compatible amb el treball per compte d’altri: no 

 

4. AUTÒNOMS DE TEMPORADA 

Requisits específics: 

Haver estat d’alta d’autònoms durant almenys 4 mesos entre juny i 

desembre del 2018 i el 2019. 

No haver estat d’alta en el Règim General durant més de 120 dies 

entre l’1 de juny del 2018 i el 31 de juliol del 2021. 

No haver estat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 

(RETA) entre l’1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2020. 

Ingressos 2020 <= 23.275 €. 

Quantia de la prestació: 70% de la base mínima. 

Compatible amb el treball per compte d’altri: no. 

 

1. Prestació per cessament d’activitat (pròrroga) 

 

Els treballadors autònoms que hagin estat rebent fins al 30 de 

setembre la prestació extraordinària per cessament d’activitat que 

preveu l’article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, podran 

continuar rebent-la fins al 31 de gener del 2021, sempre que durant el 

4t trimestre del 2020 mantinguin el compliment dels requisits per a la 

seva concessió. També hi podran accedir autònoms que, tot i no 

haver-la rebut anteriorment, compleixin els requisits a partir de 

l’octubre. 

 Requisits: 

- Estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 

(RETA) i al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

- Haver cotitzat per cessament d’activitat com a mínim durant els 12 

mesos immediatament anteriors de forma continuada.  

-  Acreditar: 
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Una reducció de la facturació de, com a mínim, el 75% en relació 

amb el mateix període de l’any 2019. 

No haver obtingut uns rendiments nets superiors a 5.818,75 € 

(1.939,58 € mensuals). 

 

 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base 

reguladora en el RETA. 

 Terminis: 

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 31 de 

gener del 2021 i és compatible amb el desenvolupament de 

l’activitat. A partir d’aquesta data, només es podrà percebre si hi 

concorren tots els requisits de l’article 220 de la Llei general de la 

Seguretat Social. 

 Tramitació: 

El reconeixement de la prestació el duran a terme les mútues 

col·laboradores, amb caràcter provisional, amb efectes des de l’1 

d’octubre del 2020 si se sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb 

efectes des de l’endemà de la sol·licitud en un altre cas, i haurà de 

ser regularitzada a partir de l’1 de març del 2021. 

A partir de l’1 de març del 2021, les mútues col·laboradores de la 

Seguretat Social recopilaran les dades tributàries dels exercicis 2019 

i 2020 necessàries per al seguiment i control de les prestacions 

reconegudes, via el Ministeri d’Hisenda, o requerint-la als mateixos 

treballadors autònoms. 

Un cop comprovades les dades per l’entitat col·laboradora, es 

reclamaran les prestacions percebudes per aquells treballadors 

autònoms que superin els límits establerts per gaudir de la prestació 

per cessament d’activitat. 

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la 

prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus 

vigents a la base de cotització corresponent. 

La mútua col·laboradora abonarà al treballador, juntament amb la 

prestació per cessament d’activitat, l’import de les cotitzacions per 
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contingències comunes que hauria hagut d’ingressar si el treballador 

autònom no hagués desenvolupat cap activitat.  

 

2. Prestació per cessament d’activitat per suspensió de 

l’activitat 

 

A partir de l’1 d’octubre, els treballadors autònoms que es vegin 

obligats a suspendre totes les seves activitats, com a 

conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent 

com a mesura de contenció en la propagació del virus SARS-CoV-2, 

tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de 

naturalesa extraordinària en els termes i requisits següents: 

 Requisits: 

 

-Estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 

(RETA) almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució 

que dicti el cessament de l’activitat. 

-Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

 

 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 50% de la base 

mínima de cotització que correspongui a l’activitat 

desenvolupada. 

 Terminis: 

El dret a la prestació naixerà des de l’endemà de l’adopció de la 

mesura de cessament d’activitat i finalitzarà l’últim dia del mes en què 

se n’acordi l’aixecament. 

Durant el temps que l’activitat estigui suspesa es mantindrà l’alta en 

el RETA i el treballador quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. 

La base de cotització aplicable serà l’establerta en el moment de 

l’inici de la prestació. 

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’una 

retribució pel desenvolupament d’una feina per compte d’altri 
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(excepte quan els ingressos del treball per compte d’altri siguin 

inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional), amb el 

desenvolupament d’una altra activitat per compte propi, amb la 

percepció de rendiments procedents de la societat que s’hagi vist 

afectada pel tancament i amb qualsevol altra prestació de la 

Seguretat Social, excepte aquella que el beneficiari ja percebi pel fet 

de ser compatible amb el desenvolupament de la seva activitat. 

 Tramitació: 

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues 

col·laboradores amb la Seguretat Social i la prestació s’haurà de 

sol·licitar en els primers 15 dies següents a l’entrada en vigor de 

l’acord o resolució de cessament de l’activitat. En el cas que es 

presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà l’endemà del 

dia de la sol·licitud. 

 
 

3. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per 

reducció d’ingressos (per a autònoms de constitució recent 

sense cotització per cessament d’activitat) 

 

A partir de l’1 d’octubre del 2020, els treballadors autònoms que 

reuneixin els requisits següents podran accedir a una prestació 

econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària en 

els termes que es defineixen a continuació: 

- Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions en el 

Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) des d’abans de 

l’1 d’abril del 2020. 

- No tenir dret a la prestació «ordinària» de cessament d’activitat 

perquè no es reuneixen els requisits de carència exigits. 

- No tenir ingressos procedents de l’activitat en l’últim trimestre 

de l’exercici 2020 superiors al salari mínim interprofessional. 

- Patir en el 4t trimestre del 2020 una reducció en els ingressos de 

l’activitat per compte propi de, com a mínim, el 50% en relació 

amb els ingressos percebuts en el 1r trimestre del 2020. 
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 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 50% de la base 

mínima de cotització que correspongui a l’activitat 

desenvolupada. 

 

 Terminis: 

Aquesta prestació extraordinària es podrà començar a meritar a partir 

de l’1 d’octubre del 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, 

sempre que la sol·licitud es presenti dintre dels primers 15 dies 

naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats 

l’endemà de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà 

excedir del 31 de gener del 2021. 

Durant el temps que l’activitat estigui suspesa es mantindrà l’alta en 

el RETA i el treballador quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. 

La base de cotització aplicable serà l’establerta en el moment de 

l’inici de la prestació. 

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’una 

retribució pel desenvolupament d’una feina per compte d’altri 

(excepte quan els ingressos del treball per compte d’altri siguin 

inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional), amb el 

desenvolupament d’una altra activitat per compte propi, amb la 

percepció de rendiments procedents de la societat que s’hagi vist 

afectada pel tancament i amb qualsevol altra prestació de la 

Seguretat Social, excepte aquella que el beneficiari ja percebi pel fet 

de ser compatible amb el desenvolupament de la seva activitat. 

 Tramitació: 

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues 

col·laboradores amb la Seguretat Social. 

Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i que no 

estiguin cotitzant per cessament d’activitat tindran l’obligació de 

cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent al mes en 

què finalitzi la percepció de la prestació. 
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4. Prestació extraordinària per a treballadors de temporada 

 

El consideren treballadors de temporada aquells autònoms l’única 

feina dels quals, al llarg dels darrers 2 anys, hagi estat cotitzant en 

el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), durant els 

mesos de juny a desembre, i que hagin estat d’alta en aquest règim 

com a treballadors autònoms durant almenys 4 mesos a l’any dintre 

d’aquest període. 

 

 Requisits per accedir a la prestació: 

a) Haver estat d’alta i cotitzant en el RETA durant almenys 4 mesos 

en el període comprès entre juny i desembre, de cadascun dels anys 

2018 i 2019. 

b) No haver estat d’alta durant el període comprès entre l’1 de juny 

del 2018 i el 31 de juliol del 2021 en el règim de la Seguretat Social 

corresponent com a treballador per compte d’altri més de 120 dies. 

c) No haver desenvolupat cap activitat ni haver estat donat d’alta o 

assimilat a l’alta durant els mesos des de l’1 de març fins al 31 de 

maig del 2020. 

d) No haver rebut cap prestació de la Seguretat Social durant els 

mesos de gener a juny del 2020, tret que la prestació sigui 

compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom. 

e) No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 

23.275 €. 

f) Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.  

 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base 

mínima de cotització que correspongui a l’activitat desenvolupada 

en el RETA. 

 Terminis: 

La prestació es podrà començar a meritar a partir de l’1 d’octubre del 

2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la 

sol·licitud es presenti en els primers 15 dies naturals d’octubre. En 
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cas contrari, els efectes quedaran fixats l’endemà de la presentació 

de la sol·licitud. 

Durant la percepció de la prestació no hi haurà l’obligació de 

cotitzar mentre el treballador estigui en situació d’alta. 

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i 

amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que el beneficiari 

estigui cobrant, tret que aquesta prestació sigui compatible amb 

l’exercici d’una activitat com a treballador autònom. Així mateix, és 

incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de 

rendiments procedents d’una societat quan els ingressos que es 

rebin durant l’any 2020 superin els 23.275 €. 

 Tramitació: 

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues 

col·laboradores amb la Seguretat Social. 

 

Més informació 

RDL 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416
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Línia de subvencions per a professionals i 

microempreses del sector turístic de Catalunya 

Convocatòria  tancada 

 

  Beneficiaris 

Professionals autònoms i microempreses turístiques de Catalunya, 

que desenvolupin una activitat inclosa en alguna de les categories 

següents: 

-  Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, 

apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural. 

- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu 

central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination 

managers companies), organitzadores professionals de congressos i 

explotadores d'habitatges d'ús turístic. 

- Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que 

contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al 

territori. 

-  Guies de turisme habilitats. 

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els 

allotjaments juvenils. 

 

  Requisits 

1. Estar inscrits al Registre de turisme de Catalunya (si s’escau) 

amb una antelació mínima d’un any a l’inici de la crisi de la 

COVID-19 decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

2. Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya. 

3. En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades 

d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o 

autònoms (RETA) durant, almenys, els 12 mesos anteriors a la 

presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la 
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sol·licitud. Queden excloses les persones treballadores que 

desenvolupin la seva feina per a una única empresa. 

4. Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o 
discontinues) destinades a l'àmbit turístic de l'activitat abans de 
l'inici de la crisi provocada per la COVID-19. 

5. Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer 
exercici 

6. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat 
de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. 

 

  Tipus de mesura 

Subvenció en règim de concurrència no competitiva. Les 

sol·licituds s’aniran resolent per ordre cronològic de presentació. 

 

  Import 

Aportació única de 2.500 euros per persona beneficiària. 

L’ajut anirà adreçat a finançar les despeses corrents (lloguers, 

quotes de préstecs, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i 

sous) necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual, amb les 

condicions següents: 

- Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que 

torni a posar en marxa l'activitat, en un període màxim de dos 

mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat. 

- Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d'un 

any des de l'atorgament de la subvenció. 

 

  Terminis 

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la 

publicació d'aquesta Resolució en el DOGC (16/04/2020) i restarà 

obert fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. 
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  Procediment 

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de 

concessió, verificació i control de les subvencions s'han de 

formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal 

Empresa. 

 

  Altres 

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts, subvencions i 

ingressos per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts 

concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la 

persona beneficiària. 

Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar davant 

la Direcció General de Turisme l'aplicació de l'import de la subvenció 

a les despeses corrents subvencionades, mitjançant un compte 

justificatiu i els justificants de despesa corresponents i s'haurà de 

presentar com a màxim el 31 d'octubre de 2020. 

El compte justificatiu haurà d'incloure: 

a) Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció. 

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la 

identificació del creditor, el número de la factura o el document de 

valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data 

d'emissió i la data de pagament.  

En cap cas no s'acceptarà que la despesa efectuada sigui inferior a la 

subvenció atorgada. 

 

  Més informació 

Canal Empresa 
ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector 
turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la 
COVID-19. 

 

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-microempreses-i-professionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-microempreses-i-professionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
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RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la 
convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del 
sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de 
la COVID-19. 

 
Document de preguntes freqüents sobre aquesta línia de subvencions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/preguntes-frequents/linia-de-subvencions-per-a-professionals-del-sector-turistic-afectats-economicament-per-la-covid-19-en-lambit-del-turisme-a-catalunya/
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Línia de subvencions per a autònoms i 

empreses del sector turístic de Catalunya 

afectats econòmicament per les conseqüències 

de la COVID-19 

 

Beneficiaris 

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 següents: 

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) Explotadors d’habitatges d’ús turístic. 

d) Agències de viatges. 

e) 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’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. 
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 Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i 

temàtics. 

 

En queden expressament exclosos: 

 

 Els establiments de restauració. 

 Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa 

sectorial que defineix el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, 

de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

 Els propietaris d’habitatges d’ús turístic. 

 Els recintes i les àrees d’acollida per a autocaravanes. 

 Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de 

Turisme de Catalunya. 

 Consultors i empreses d’assessoria turística. 

 Empreses de publicitat. 

 Acadèmies d’idiomes, centres de formació i organitzadors de 

cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o 

activitats de traducció o interpretació. 

 Centres recreatius, de joc, d’oci i d’espectacles. 

 Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de 

mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...). 

 Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics. 

 Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material 

(esquí, pàdel, surf, tennis). 

 Col·lectius, associacions i gremis. 

Import de l’ajut 

La subvenció consistirà en una aportació única per persona 

beneficiària. 

Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 

1.000,00 €. 
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La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents: 

 Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 

treballadors/ores: 2.500,00 €. 

 Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors/ores: 

5.000,00 €. 

 Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors/ores: 

10.000,00 €. 

 

A l’efecte d’aquesta ordre, es tindrà en compte el nombre de 

persones treballadores que han tingut de mitjana l’any 2019. En el 

cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en 

compte el nombre de persones treballadores que han tingut de 

mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març del 

2020, data de declaració de l’estat d’alarma. Aquest requisit es 

comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social. 

 

 

Termini 

Fins al 27 de juliol del 2020, inclòs, o fins que se n’exhaureixi el 

pressupost. 

Requisits específics  

a) En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d’estar 

inscrits com a tals al Registre de Turisme de Catalunya en el moment 

de presentar la sol·licitud. 

b) En el cas dels titulars d’establiments d’allotjament turístic, cal que 

els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya 

en el moment de presentar la sol·licitud. 

Es considerarà que el titular de l’establiment és la persona que 

consta inscrita com a tal al Registre de Turisme de Catalunya. En el 

cas que la persona sol·licitant no coincideixi amb la que consta 

inscrita al Registre de Turisme de Catalunya, haurà d’acreditar que 

és la persona titular de la llicència o habilitació municipal. 
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c) En el cas dels explotadors d’habitatges d’ús turístic, han d’estar 

donades d’alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la 

secció primera de l’impost sobre activitats econòmiques (en 

endavant, IAE): 685, corresponent a «allotjaments turístics 

extrahotelers»; 686, «explotació d’apartaments privats a través 

d’agència o empresa organitzada»; o 861.1, «lloguer d’habitatges». 

d) En el cas dels agents de viatges, han d’estar donats d’alta, 

concretament, en l’epígraf 755 de l’IAE, secció primera, corresponent 

a «agències de viatges». 

e) En el cas dels establiments i les activitats d’interès turístic, han 

d’acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les 

estades al territori. Aquest requisit s’ha d’acreditar, en el cas que el 

titular sigui una empresa, mitjançant la comprovació de l’objecte 

social que consta en la seva escriptura de constitució. I en el cas que 

el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels 

serveis facturats. 

 

Requisits comuns a tots els col·lectius beneficiaris dels ajuts: 

a) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades 

d’alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o 

Autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, 

és a dir, el 14 de març del 2020. 

b) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya. 

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de 

Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest 

compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el 

moment de presentar la sol·licitud, prèviament a la resolució 

d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Aquest 

compliment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades en 

matèria tributària amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19. 

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir 

la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 

276, de 18.11.2003), i els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 

3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
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de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 

31.12.2002). 

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 

de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 

2553, de 7.1.1998). 

f) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per 

prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó 

de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat 

amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas 

d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones. 

g) No haver estat sancionada, amb resolució ferma, per la comissió 

d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones 

discapacitades, o molt greu en matèria de relacions laborals o en 

matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la 

convocatòria, d’acord amb el Text refós de la llei sobre infraccions i 

sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, 

de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000); o, si han estat 

sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i 

abonat les quantitats requerides per aquest concepte. 

h) Disposar, si escau, d’un sistema d’organització i de gestió de la 

prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); amb el 

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 

dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997); així com 

d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 

54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003). 

Expressament, l’empresa beneficiària ha de declarar l’adopció de les 

mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels seus 

treballadors i treballadores en l’àmbit de la pandèmia de la COVID-

19. 

i) Donar ocupació, almenys, al 2% de treballadors i treballadores amb 

discapacitat sobre el nombre total de la plantilla de l’entitat, o bé 

aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 

42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la llei general de drets de les persones amb 

discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 
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d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 

excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors i 

treballadores amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.4.2005) i el 

Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva 

del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o 

més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter 

excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). 

Aquest requisit només és aplicable en el cas de tenir a càrrec una 

plantilla igual o superior a 50 persones. 

j) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats 

en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades 

a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre homes i 

dones. 

k) No haver estat sancionada per la Direcció General de Turisme en 

els darrers 3 anys per infracció greu o molt greu. 

l) No estar considerada empresa en situació de crisi, d’acord amb la 

definició inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de 

salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 

249/01, de 31.7.2014), amb data 31 de desembre del 2019, malgrat 

que en el moment de sol·licitar la subvenció estigui en crisi a 

conseqüència del brot de la COVID-19. 

m) No estar subjecta a cap ordre de recuperació pendent, després 

d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut 

percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior. 

n) No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències 

amb el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), amb l’Associació 

Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter 

judicial o fons propis negatius. 

o) No haver estat condemnada, amb sentència ferma, ni la persona 

jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de 

l’activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la 

indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat 

d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la 

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, 

de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil 

(BOE núm. 15, de 17.1.1996), en la redacció de la Llei 26/2015, de 

28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència (BOE núm. 180, de 29.7.2015). 
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p) Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les 

ajudes derivades d’aquesta Ordre hauran de disposar, en tot cas, de 

l’habilitació corresponent per exercir l’activitat en el moment de 

l’entrada en vigor de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 

463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14.3.2020), és a dir, des 

del 14 de març del 2020. 

q) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i 

d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la 

legislació mercantil i sectorial aplicable. 

r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els 

pugui afectar. 

 

El compliment dels requisits d’aquesta base s’ha d’acreditar 

mitjançant la signatura de la declaració responsable que s’inclou a 

l’imprès de sol·licitud de l’ajut i que regula la base 5.8. 

 

Procediment 

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible al Canal 
Empresa  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/t

ràmit/PerTemes/Subvencions-per-a-autònoms-i-empreses-del-

sector-turístic-de-Catalunya-afectats-per-la-COVID-19 

 

Més informació 

RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la 

convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses 

del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les 

conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684). 

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases 

reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector 

turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la 

COVID-19. 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tràmit/PerTemes/Subvencions-per-a-autònoms-i-empreses-del-sector-turístic-de-Catalunya-afectats-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tràmit/PerTemes/Subvencions-per-a-autònoms-i-empreses-del-sector-turístic-de-Catalunya-afectats-per-la-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tràmit/PerTemes/Subvencions-per-a-autònoms-i-empreses-del-sector-turístic-de-Catalunya-afectats-per-la-COVID-19
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872292&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872292&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872292&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872292&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799305.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799305.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799305.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799305.pdf
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Línia d’ajuts per a pimes del comerç, 

l’artesania i la moda, i la seva reactivació  

Programes 3, 4 i 6 convocatòria tancada 

 

El Pla de Subvencions anual del Consorci de Comerç, Artesania i 

Moda de Catalunya conté aquestes línies d’ajuts adreçades a 

empreses:  

Programa 3, de reactivació del comerç. 

Programa 4, de suport a la inversió per a la nova implantació de 

comerços i millora comercial dels establiments. 

Programa 5, per a la reactivació de la moda catalana. 

Programa 6, per a la reactivació de l’empresa artesana. 

 

  Programa 3, de reactivació del comerç  

  Beneficiaris 

Empreses de comerç al detall i serveis amb establiment a peu de 

carrer, així com parades de mercat municipal, que hagin vist 

suspesa la seva activitat per ordre del RD 463/2020, pel qual es va 

declarar l’estat d’alarma, o que hagin patit un decrement de la 

facturació del 70%, com a mínim, en la suma de la facturació dels 

mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any 

anterior. 

S’entenen com a serveis als efectes d’aquesta convocatòria: tallers 

mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de 

reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueries i salons d’estètica i 

bellesa, bars i restaurants i serveis de menjar preparat i càtering. 
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Quantia de l’ajut 

Fins a un 100% de les despeses relatives a qualsevol tipologia 

d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de 

recuperació econòmica pels efectes de la COVID-19. La subvenció 

màxima és de 2.500 € per beneficiari. 

  Despeses subvencionables 

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, compra de productes, 

inversions en transformació digital, així com qualsevol altra despesa 

derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents.  

 

  Programa 4, de suport a la inversió per a la nova        

implantació de comerços i millora comercial dels 

establiments 

  Beneficiaris 

Empreses de comerç al detall i serveis, d’artesania i de moda, i 

parades de mercats sedentaris i no sedentaris. 

  Quantia de l’ajut 

Les actuacions subvencionables són: 

Àmbit 1: recuperació de locals buits. Se subvencionen les despeses 

generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió 

administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment 

(obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions 

d’embelliment d’aparadors, etc.). 

Àmbit 2: reforma d’establiments. Se subvencionen les despeses 

derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de 

mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat 

mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les 

despeses de maquinària ni les de mobiliari. Les despeses 
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d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o 

compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys). 

La inversió mínima subvencionable és de 2.000 € i la subvenció és 

de fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 

de 5.000 €. 

 

  Programa 5, per a la reactivació de la moda catalana 

  Beneficiaris 

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 

hagin vist suspesa la seva activitat per ordre del RD 463/2020, pel 

qual es va declarar l’estat d’alarma, o que hagin patit un decrement 

de la facturació del 70%, com a mínim, 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-ne beneficiaris ni els importadors ni els 

distribuïdors. 

   

  Quantia de l’ajut 

Fins a un 100% de les despeses relatives a qualsevol tipologia 

d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de 

recuperació econòmica pels efectes de la COVID-19, que pugui 

suposar per a l’empresa un increment del volum de negoci i que 

l’ajudi a reactivar la fabricació i l’oferta de productes de moda, així 

com l’estimulació de la demanda, a través de la promoció i 

comercialització de productes de moda. La subvenció màxima és 

de 2.500 € per beneficiari. 

 

  Despeses subvencionables 

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, compra de 

productes i matèria prima, inversions en transformació digital, així 
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com qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’acció o 

accions corresponents.  

 

  Programa 6, per a la reactivació de l’empresa artesana 

  Beneficiaris 

Empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats 

incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans, publicat a 

l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat 

artesanal, que hagin vist suspesa la seva activitat per ordre del RD 

463/2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, o que hagin patit 

un decrement de la facturació del 70%, com a mínim, 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-ne beneficiaris ni els 

importadors ni els distribuïdors. 

 

  Quantia de l’ajut 

Fins a un 100% de les despeses relatives a qualsevol tipologia 

d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de 

recuperació econòmica pels efectes de la COVID-19, que pugui 

suposar un increment del volum de negoci i que l’ajudi a reactivar la 

producció i comercialització de productes artesans, així com 

l’estimulació de la demanda d’artesania. La subvenció màxima és 

de 2.500 € per beneficiari. 

 

  Despeses subvencionables 

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers i subministraments; 

adquisició de matèria primera a proveïdors externs; inversions en 

transformació digital; participació en fires, exposicions, concursos i 

altres actuacions de comercialització i promoció; així com qualsevol 

altra despesa derivada de dur a terme l’acció o accions 

corresponents.  
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  Terminis 

Es podran sol·licitar els ajuts a partir del dia 30 d’abril i fins al 31 de 

desembre del 2020 o fins a l’exhauriment del seu pressupost. El 

procediment de concessió és segons l’ordre cronològic de 

presentació de sol·licituds. 

 

  Procediment 

La sol·licitud es presentarà, segons el model normalitzat, per mitjans 

telemàtics a través del Canal Empresa 

(http://canalempresa.gencat.cat). S’acompanyarà de la documentació 

que determinin les bases de cadascun dels programes. 

Un cop finalitzades les actuacions subvencionades, els beneficiaris 

han de presentar telemàticament, en un termini màxim de 3 mesos, 

un compte justificatiu simplificat, signat electrònicament, on s’acrediti 

la realització de les actuacions, així com les despeses generades per 

les accions esmentades i l’aplicació dels fons percebuts. 

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament, un 

cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades 

les actuacions de comprovació necessàries. 

 

  Altres 

Els programes 3 i 4 són incompatibles entre ells, i els programes 3, 5 

i 6 també són incompatibles. 

Aquests programes sí que són compatibles amb altres línies d’ajuts 

de l’Estat o de la Generalitat. 

   

  Més informació 

Canal Empresa 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

http://canalempresa.gencat.cat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-per-a-pimes-del-comerc-artesania-i-moda-i-la-seva-reactivacio/
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020
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Línia de subvencions per a micro i petites 

empreses del sector industrial i de serveis a la 

producció de Catalunya afectades 

econòmicament per la COVID-19  

 

Objecte 

Concessió de subvencions a micro i petites empreses del sector 

industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la 

situació de crisi ocasionada per la COVID-19 a fi de fer efectiva la 

continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels 

treballadors/ores amb contracte indefinit. 

Beneficiaris 

Micro (menys de 10 treballadors/ores a 1/3/2020) i petites (entre 10 i 

49 treballadors/ores) empreses industrials i de serveis a la 

producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la relació 

de la CCAE (Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques), que 

especifica l’annex 2 de l’Ordre EMC/78/2020, de 9 de juny (vegeu 

l’apartat Altres d’aquest document), amb seu social o seu operativa 

a Catalunya, que acreditin una reducció de la facturació superior 

al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març del 2020 i el 30 

d’abril del 2020 respecte al mateix període de l’any anterior. 

Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el 

sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de 

negoci. 

Requisits 

1. Tenir la condició de micro o petita empresa. 

2. Haver patit una reducció superior al 33% de la facturació durant el 

període inclòs entre l’1 de març del 2020 i el 30 d’abril del 2020, 

respecte del mateix període de l’any anterior. 

file://ORION/IMPEM/pa20/SPC/ACCIONS%20CORONAVIRUS/Guia%20mesures%20suport%20empreses/Versió%2015%20juny/Fitxa%20Línia%20de%20subvencions%20per%20a%20empreses%20del%20sector%20industrial%20(Gencat)%20(2)_sense%20marques.docx%23CCAE
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3. En el cas d’empreses de serveis a la producció, cal que el sector 

industrial representi més del 50% de la seva facturació. 

4. Tenir seu social o operativa a Catalunya. 

5. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat 

de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. 

6. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir 

la condició de beneficiari/ària que preveuen l’article 13 de la Llei 

38/2003 general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i els 

articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de finances 

públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002). 

7. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 

de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 

2553, de 7.1.1998). 

8. Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per 

prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó 

de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat 

amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas 

d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones. 

9. No haver estat sancionada, amb resolució ferma, per la comissió 

d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats, o 

molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i 

salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria. 

10. Disposar, si escau, d’un sistema d’organització i de gestió de la 

prevenció d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 

laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova 

el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les 

modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de 

desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. Expressament, l’empresa beneficiària declara l’adopció 

de les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels 

seus treballadors/ores en l'àmbit de la COVID-19. 

11. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i 

d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar 

mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral 

entre homes i dones. 
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12. No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord 

amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts 

estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 

2014/C 249/01, de 31.7.2014), amb data 31 de desembre del 2019, 

malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi 

a conseqüència del brot de la COVID-19. 

13. No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent, després 

d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut 

percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (a excepció dels 

ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats 

desastres naturals). 

14. No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències 

amb el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), amb l’Associació 

Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter 

judicial o fons propis negatius. 

15. No haver estat condemnada, amb sentència ferma, ni la persona 

jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de 

l’activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la 

indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat 

d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia. 

16. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els 

pugui afectar. 

Tipus de mesura 

Subvenció en règim de concurrència competitiva, valorades 

segons els criteris següents: 

a)  Criteri territorial, en relació amb la seu operativa de l’empresa 

(màxim 5 punts). 

b) Criteris relatius a les mesures laborals aplicades durant el 

període de crisi sanitària de la COVID-19 (màxim 5 punts). 

c)  Volum de facturació de l’exercici 2019 (màxim 5 punts). 

d) Nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit l’1 de març 

del 2020 (màxim 5 punts). 

e) Sector d’activitat d’acord amb la Classificació Catalana 

d’Activitats Econòmiques del 2009 (CCAE-2009) (màxim 5 punts). 
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Despesa subvencionable 

És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte 

indefinit mantingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març del 

2020 i, almenys, fins al 31 de desembre del 2020. Es considerarà que 

s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, almenys, 

el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa 

tenia contractats l’1 de març del 2020. 

Import 

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 € per 

cada treballador/ora que l’empresa beneficiària mantingui amb 

contracte indefinit, amb els màxims següents: 

- 7.500 € per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores 

amb contracte indefinit. 

- 12.000 € per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores 

amb contracte indefinit. 

- 30.000 € per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores 

amb contracte indefinit. 

- 60.000 € per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores 

amb contracte indefinit. 

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà 

de la publicació de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, al 

DOGC (12 de juny) i romandrà obert 20 dies naturals (1 de juliol). 

Procediment 

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que 

està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa 

del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

El formulari de sol·licitud ha d’incloure: 

a) Breu memòria amb el codi CCAE, l’activitat principal i la descripció 

de l’activitat de l’empresa i de l’afectació de la COVID-19 a la seva 

activitat, quantificant la reducció de facturació patida, que ha de ser 

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1
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superior al 33% d’acord amb la base 3.1.b) d’aquesta Ordre. També 

cal incloure-hi el nombre total de treballadors/ores amb contracte 

indefinit que l’empresa tenia l’1 de març del 2020 i que es compromet 

a mantenir fins al 31 de desembre del 2020. 

b) Una declaració responsable.  

Altres 

Es considera acomplert l’objecte de la subvenció si es manté el 80% 

dels llocs de treball com a mínim, i s’hi aplicarà la reducció 

proporcional de l’ajut. Per sota d’aquest percentatge l’ajut es 

revocarà. 

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts, subvencions i 

ingressos per a la mateixa finalitat. 

Relació de CCAE d’empreses industrials i de serveis a la producció: 

Empreses industrials 

10 Indústria de productes alimentaris. 

11 Fabricació de begudes. 

12 Indústries del tabac. 

13 Indústries tèxtils. 

14 Confecció de peces de vestir. 

15 Indústria del cuir i del calçat. 

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i 

esparteria. 

17 Indústries del paper. 

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats. 

19 Coqueries i refinatge del petroli. 

20 Indústries químiques. 

21 Fabricació de productes farmacèutics. 

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques. 

23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics. 
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24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i 

ferroaliatges. 

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips. 

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics. 

27 Fabricació de materials i equips elèctrics. 

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa. 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. 

30 Fabricació d’altres materials de transport. 

31 Fabricació de mobles. 

32 Indústries manufactureres diverses. 

Empreses de serveis a la producció 

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips. 

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials. 

35 Subministrament d’energia elèctrica i gas. 

36 Captació, potabilització i distribució d’aigua. 

37 Recollida i tractament d’aigües residuals. 

38 Tractament i eliminació de residus. 

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 

Més informació 

ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la 
producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19. 
 
RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de 
la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a 
la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19. 
 
Document de preguntes freqüents sobre aquesta línia de subvencions.  
 
 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/docs/FAQS-ajuts-micro-i-petites-empreses-industrialsRev.pdf
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Convocatòria per a la concessió de 
subvencions per afavorir l’autoocupació de 
joves inscrits al programa de Garantia Juvenil 
per a l’any 2020 

 

Beneficiaris 

Joves que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) i que abans 

de donar-se d’alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al 

programa de Garantia Juvenil. 

Els joves han de disposar de domicili fiscal i, si escau, de centre de 

treball a Catalunya. 

 

Requisits específics 

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de complir els 

requisits següents: 

a) Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil abans de donar-se 

d’alta com a treballador autònom. A aquest efecte, es verifica que 

l’alta al programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l’alta d’inici de 

l’activitat que consti en el document d’alta al Règim Especial dels 

Treballadors Autònoms (RETA) o mutualitat del col·legi professional 

corresponent. 

b) Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora 

autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud 

d’aquest ajut. A aquests efectes, es considerarà com a data d’inici 

d’activitat la que consti en el document d’alta al RETA o mutualitat del 

col·legi professional corresponent. 

c) El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la 

subvenció ha de ser dins la comunitat autònoma de Catalunya. 

d) No estar contractat per compte d’altri simultàniament a l’alta al 

RETA, o a la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu, durant 

el temps en què es gaudeixi d’aquest ajut. 
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e) No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l’Ordre 

EMO/298/2015, de 16 de setembre. 

Tipus de mesura 

- Ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins 

l’exhauriment de la partida pressupostària. 

-    És incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o 

subvenció públics o privats, destinats a aquesta mateixa finalitat. 

-    Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta 

convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 

10.000,00 € per a cada jove que es doni d’alta de manera 

ininterrompuda al Règim Especial de la Seguretat Social dels 

Treballadors Autònoms (RETA), o mutualitat del col·legi 

professional corresponent, durant un període de 12 mesos, per 

garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva 

activitat econòmica. 

Quanties de les subvencions 

 

- Fins a un màxim de 10.000 €.  

- La quantia màxima d’aquesta subvenció és de fins a 10.000 € per la 

permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al Règim 

Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms (RETA), 

o règim especial que correspongui a la mutualitat del col·legi 

professional corresponent.  

- D’acord amb la base 23 de l’Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, si 

es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un 

període de 8 mesos d’alta ininterromputs, la persona beneficiària de 

la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si es 

produeix la baixa anticipada de l’autònom o autònoma un cop 

transcorreguts 8 mesos d’alta ininterromputs al RETA, o a la 

mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema 

alternatiu, s’ha d’utilitzar la taula d’imports següent tenint en compte 

només els mesos complets: 
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Mesos 

 

Import subvenció 

Menys de 8 0 € 

8 6.429 € 

9 7.143 € 

10 7.857€ 

11 8.571€ 

12 10.000 € 

 

Terminis 

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la 

publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya fins al 15 de setembre del 2020. Les sol·licituds s’han de 

presentar pels mitjans que especifica la base 8 de l’Ordre 

TSF/181/2017, de 27 de juliol. 

Poden sol·licitar aquests ajuts els i les joves, prèviament inscrits al 

programa de Garantia Juvenil, donats d’alta com a treballadors 

autònoms des de l’1 de setembre del 2019 fins a la data màxima de 

presentació de sol·licituds de subvenció que estableix el punt 4 de la 

part dispositiva d’aquesta Resolució de convocatòria de subvencions. 

 

Procediment 

El primer pas és estar inscrit a Garantia Juvenil i complir els requisits 

per accedir-hi. La persona es pot donar d’alta a: 

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-

Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html  

 

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa 

(http://canalempresa.cat), a l’apartat de Tràmits del web de la 

Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l’apartat de 

Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).  

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
http://tramits.gencat.cat/
http://treball.gencat.cat/
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El formulari de sol·licitud s’ha de presentar per via electrònica, a 

través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa 

(http://canalempresa.gencat.cat), o de l’apartat de Tràmits de la 

Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), o de l’apartat de 

Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat). 

Més informació 

Accés a Garantia Juvenil: 

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-

Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html 

Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir 

l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/

?action=fitxa&documentId=794195&langua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://canalempresa.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/
http://treball.gencat.cat/
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=794195&langua
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=794195&langua
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Facilitats tributàries 
 
 

Reducció de les taxes de terrasses i 

escombraries (Ajuntament de Mataró) 

Beneficiaris  

 Els professionals autònoms i pimes que prestin serveis de restauració 

o que siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta 

en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que hagin estat 

obligades al tancament sobre la base de 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 al 

territori de Catalunya.  

Tindran una reducció de la quota del 100% de la taxa de terrasses i  

del  preu per la recollida i tractament dels residus comercials, 

corresponent al període entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre. 

 En el cas de la brossa comercial, la reducció també es farà efectiva per 

a aquells establiments que no poden prestar el seus serveis, com espais 

lúdics i d’entreteniment infantil o sales de joc, i també per als locals d’oci 

nocturn, que ja tenien suspesa la seva activitat. 
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Tramitació 

L’aplicació d’aquestes mesures s’efectuarà d’ofici. Per tant, no és 

necessari que l’interessat/da en formalitzi la sol·licitud expressa. 

El pagament d’aquests tributs es fa un cop a l’any i els rebuts que es 

van enviar al setembre no incorporen la darrera reducció. A aquelles 

persones que ja hagin fet el pagament de la taxa i/o del preu públic 

se’ls retornarà la quantitat corresponent. L’Ajuntament està 

implantant els mecanismes necessaris perquè els establiments 

disposin del nou document de cobrament amb la reducció aplicada. A 

les activitats que tenen domiciliat el pagament se’ls aplica 

directament la quota correcta amb els diferents imports reduïts. 

 

L’Oficina de Recaptació de la Diputació està aplicant les 

reduccions als rebuts afectats, per la qual cosa en breu enviarà de 

nou els documents de cobrament amb l’import reduït a tots aquells 

que NO tenen el pagament domiciliat al banc. Es recomana que NO 

es pagui el rebut fins a rebre el nou document de cobrament. Si algú 

ja l’ha pagat, se li practicarà la devolució dels ingressos indeguts i 

l’ORGT li enviarà una carta informant-lo.  

Els que tenen forma de pagament per domiciliació bancària rebran el 

càrrec al banc amb la nova reducció ja aplicada. 

A l’OFIAC de l’Ajuntament us podran informar, amb el número de 

NIF, sobre l’import a pagar, si algú no pot esperar a saber-ho. 

Tots dos tipus de rebuts tenen límit de pagament el 4/12 i els 

domiciliats es carregaran pel banc l’01/12.  

Normativa  

Resolució del govern de la Generalitat SLT/2546/2020, de 15 

d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia. 

Decret d’alcaldia núm. 6625, de 16 d’octubre, que activa la fase 

d’emergència del Pla Bàsic d’Emergència Municipal per a malalties 

transmissible emergents amb potencial de risc. 

 

https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio-ciutadana/oficina-atencio-ciutadana
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884110&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884110&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884110&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884110&language=ca_ES
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Mesures d’àmbit fiscal per a empreses 

 

  Extensió de terminis  

  Beneficiaris 

Entitats amb un volum d’operacions el 2019 no superior a 600.000 €. 

 

 

  Mesura 

Els terminis de presentació i d’ingrés de les declaracions i 

autoliquidacions tributàries s’estendran fins al 20 de maig del 2020 

per a tots els venciments que es produeixin a partir de l’entrada en 

vigor del RDL 14/2020, de 14 d’abril, i fins al 20 de maig. En el cas 

que la forma de pagament escollida sigui la domiciliació, el termini 

s’estendrà fins al 15 de maig del 2020. 

   Més informació  

RDL 14/2020, de 14 de abril 

 

 

Ajornament de deutes tributari 

  Beneficiaris 

Persones (físiques o jurídiques) o entitats amb un volum d’operacions 

el 2019 no superior a 6.010.121,04 €. 

 

  Mesura 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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Concessió automàtica de l’ajornament de deutes tributaris de fins a 

30.000 € en total per contribuent durant un màxim de 6 mesos (en els 

3 primers mesos no es meritaran interessos). 

L’ajornament ha d’ésser sol·licitat pel contribuent en el moment de la 

presentació de l’autoliquidació corresponent. 

 

  Termini  

Impostos que s’han de presentar fins al 30 maig. 

 

  Procediment  

Cal presentar, mitjançant els procediments habituals, 

l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats per ingressar que el 

contribuent vol ajornar, marcant l’opció «Reconeixement de deute». 

És MOLT IMPORTANT indicar en el camp «Motiu de la sol·licitud» 

l’expressió «Ajornament RDL».  

Més informació sobre el procediment al web de l’Agència Tributària. 

 

 

  Més informació  

RDL 7/2020, de 12 de març 

 

 

Canvi de sistema de càlcul del pagament 

fraccionat de l’impost de societats 

  Beneficiaris 

Empreses amb un volum d’operacions el 2019 no superior a 600.000 

€ que, per tant, han vist estès el període de presentació del primer 

pagament fraccionat de l’impost de societats fins al 20 de maig. 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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  Mesura 

Es podrà optar per fer el primer pagament fraccionat de l’impost de 

societats de l’exercici 2020, segons l’opció que preveu l’apartat 3 de 

l’article 40 de la Llei 27/2014. És a dir, agafant com a base de 

càlcul la base imposable dels mesos transcorreguts de l’exercici 

—de gener a març si l’exercici coincideix amb l’any natural—, si 

presenten el model 202 fins al 20 de maig per mitjà d’aquest 

sistema.  

En cas d’exercitar aquesta opció extraordinària, el contribuent hi 

quedarà vinculat exclusivament respecte als pagaments fraccionats 

del mateix període impositiu. 

 

Les empreses amb un volum d’operacions el 2019 superior a 600.000 

€, però que no hagin superat els 6.000.000 €, podran optar per la 

modalitat que preveu l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei 27/2014.  És 

a dir, podran agafar com a base de càlcul la base imposable dels 

mesos transcorreguts de l’exercici, en el segon pagament fraccionat 

de l’impost (octubre). 

 

  Més informació 

      RDL 15/2020, de 21 d’abril 

 

 

 

Renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva 

de l’IRPF 

  Beneficiaris 

Contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques amb 

un rendiment net que es determini amb el mètode d’estimació 

objectiva. 

 

  Mesura 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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Es permet que la renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva, 

feta presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini 

—fins al 20 de maig—, i calculant-ho en estimació directa, tingui 

efectes únicament per al 2020. Aquests contribuents podran tornar a 

determinar el rendiment net del 2021 per mòduls, revocant la 

renúncia d’enguany al desembre del 2020 o presentant el primer 

pagament fraccionat del 2021 per aquesta modalitat.  

El mateix s’aplica a l’IVA i a l’IGIC respecte a la renúncia i revocació 

dels règims especials. 

  Més informació 

      RDL 15/2020, de 21 d’abril 

 

Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode 

d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota 

trimestral en règim simplificat de l’IVA 

  Beneficiaris 

Contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques amb 

un rendiment net que es determini amb el mètode d’estimació 

objectiva, i els d’IVA que estiguin acollits al règim simplificat i que no 

vulguin renunciar als mòduls. 

 

  Mesura 

Per al càlcul del pagament fraccionat i de l’ingrés a compte en funció 

de les dades base de l’exercici 2020, no hauran de computar com a 

dies d’exercici de l’activitat els dies naturals del trimestre en els 

quals hagi existit l’estat d’alarma. En definitiva, en el primer 

trimestre no computaran 18 dies. 

 

  Més informació 

RDL 15/2020, de 21 d’abril 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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Mesures econòmiques i fiscals adoptades per 

l’Ajuntament de Mataró i empreses municipals 

o ens amb participació municipal 

En la línia del que des dels governs estatals i autonòmics s’ha 

decretat i amb la voluntat de pal·liar al màxim els efectes d’aquesta 

paralització de l’activitat productiva, el govern municipal acorda 

prendre un conjunt de mesures econòmiques i fiscals. 

  Pel que fa als TRIBUTS MUNICIPALS 

Els establiments que no poden romandre oberts per la situació 

d’excepcionalitat tindran reduccions en les quotes, en relació amb el 

temps de vigència de l’estat d’alarma, de les taxes o preus públics 

següents: 

Preu públic de la brossa comercial 

Taxa d’ocupació de la via pública per bars i restaurants (taules i 

cadires/terrasses) 

Cànons per a les concessions que han vist afectades les 

seves activitats  

Taxa de mercats municipals: Liquidacions de mercats municipals 

corresponents al període del 1r semestre de l’any 2020 (ja emeses i 

notificades).  

• En el cas dels rebuts i les liquidacions que ja estiguin pagades, es 

procedirà a la devolució d’ingressos o a la compensació proporcional 

al període suspès. 

• En el cas dels rebuts i les liquidacions que malgrat no estiguin 

pagades ja estan notificades i han de ser abonades en els terminis 

establerts: 

S’ha ampliat el termini de pagament fins al 3 d’agost de 2020. Les 

persones que hagin rebut la notificació del cobrament domiciliat de 

la taxa de mercats corresponent al primer semestre a través d’una 

entitat bancària, podran sol·licitar un nou document de pagament 

fins al 3 d’agost, a través del web de l’ORGT en cas que vulguin 

fer-ho amb targeta o per finestreta, o bé tornant a demanar la 
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domiciliació del rebut de forma expressa presentant sol·licitud a 

través de la seu electrònica.  

També es procedirà, posteriorment al seu pagament, a la 

devolució d’ingressos o a la compensació proporcional al període 

suspès. 

En tots dos casos els imports per retornar o compensar es calcularan 

i s’aplicaran quan finalitzi l’estat d’alarma. 

  Tramitació 

L’aplicació d’aquestes mesures s’efectuarà d’ofici. Per tant, no és 

necessari que l’interessat en formalitzi la sol·licitud expressa. 

     

  Mesures de caire general sobre flexibilitat  fiscal 

El calendari fiscal es modifica amb nous terminis per pagar l’IBI, 

l’IAE, l’IVTM, el preu públic de la brossa comercial, la taxa 

d’ocupació de la via pública (taules i cadires / terrasses) i la taxa 

de mercats (2n semestre). 

El calendari fiscal per a aquests tributs queda de la manera següent: 

 

DESCRIPCIÓ ANY Inici pagament 
voluntari no 

domiciliat 

Fi pagament 
voluntari  no 

domiciliat 

Rebuts 
domiciliats 

IMP BÉNS IMMOBLES -1A FRACCIÓ 2020   01/07/2020 

IMP BÉNS IMMOBLES -2A FRACCIÓ 2020   01/09/2020 

IMP BÉNS IMMOBLES -3A FRACCIÓ 2020   01/10/2020 

IMP BÉNS IMMOBLES -4A FRACCIÓ 2020   01/12/2020 

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 2020 04/05/2020 01/10/2020  
IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2020 04/05/2020 01/10/2020 01/10/2020 
IMPOST ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

2020 04/09/2020 04/12/2020 01/12/2020 

P.P.GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 
IVTM 2020 04/05/2020 01/10/2020 01/10/2020 

TAXA MERCATS 1r  semestre 2020 03/02/2020 03/08/2020  
TAXA MERCATS 2n  semestre 2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA  2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 
TAXA HORTS URBANS 2020 01/10/2020 04/12/2020 01/12/2020 
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o Per tant, en el cas de l’IBI, als ciutadans que en tenen 

domiciliat el pagament a través de la seva entitat bancària 

se’ls descomptaran els rebuts de manera fraccionada: l’1 de 

juliol (1a fracció), l’1 de setembre (2a fracció), l’1 d’octubre (3a 

fracció) i l’1 de desembre (4a fracció). Les persones que no en 

tinguin domiciliat el rebut hauran de fer l’abonament de 

l’impost entre el 4 de maig i l’1 d’octubre, tant pel que fa a l’IBI 

d’immobles urbans com al de característiques especials. 

 

o El termini per pagar l’IAE serà del 4 de setembre al 4 de 

desembre. Si se n’ha domiciliat el pagament, el rebut es girarà 

l’1 de desembre. 

 

o El termini per pagar l’IVTM serà del 4 de maig a l’1 d’octubre. 

Si se n’ha domiciliat el pagament, el rebut es girarà l’1 

d’octubre. 

 

o El termini per pagar el preu públic de la brossa comercial, la 

taxa d’ocupació de la via pública (taules i cadires / 

terrasses) i la taxa de mercats (2n semestre) serà de  l’1 

d’octubre al 4 de desembre. Si se n’ha domiciliat el pagament, 

el rebut es girarà l’1 de desembre. 

 

Domiciliacions bancàries: per facilitar el pagament dels rebuts i 

accedir al fraccionament automàtic de l’IBI, les persones interessades 

poden fer la domiciliació bancària a través del web de  l’ORGT.  

Contacte:  932 029 802 /  orgt.matarociutat@diba.cat 

Per obtenir el fraccionament automàtic d’aquest impost per al 2020,   

les noves domiciliacions bancàries s’han de tramitar abans del 4 de 

maig. 

Les liquidacions de tributs, taxes i preus públics emeses directament 

per l’Ajuntament de Mataró (no per l’Organisme de Gestió Tributària), 

amb data de venciment entre el 20 de març i el 5 de maig,  han 

ampliat el seu termini de pagament fins al 30 de maig. 

Se’n pot fer el pagament, tot i que la data de venciment que consta al 

document de pagament ja s’hagi  esgotat, a través de l’entitat 

col·laboradora CaixaBank, en qualsevol de les seves oficines obertes 

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7046
mailto:orgt.matarociutat@diba.cat
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al públic, als seus caixers automàtics o per banca electrònica en 

aquest enllaç:  

https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_c

a.html 

Per saber què fer si es disposa de documents amb terminis de 

pagament vençuts emesos per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, es pot consultar el web: 

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115 

 

S’han suspès tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament. 

  

Pel que fa a les empreses municipals i Fundacions amb 

participació municipal: 

 
Les mesures adoptades han estat: 
 

  TecnoCampus: 

1.- Bonificació del 40% de les quotes de lloguer dels espais 

empresarials dels mesos d’abril i maig per a les empreses del Parc 

Empresarial del Tecnocampus. 

2.- Bonificació del 100% de les quotes de lloguer dels espais a la 

incubadora dels mesos de març i abril per a les empreses incubades 

al Tecnocampus. 

3.- Espai digital d’atenció a empreses.                

4.- Servei d’assessorament a empreses i autònoms sobre les 

mesures de les administracions per pal·liar els efectes del 

Coronavirus.   

5.- Píndoles formatives online sobre nous models de negoci, 

digitalització, etc.  davant dels reptes de l’escenari post-Covid-19 

https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/formacio-practica 

 

https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.tecnocampus.cat/ca/atencio-empreses-coronavirus
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/formacio-practica
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  Aigües de Mataró 

Davant la situació extraordinària que s’està vivint, Aigües de Mataró 

ha adoptat les mesures següents a partir de les disposicions 

decretades per les autoritats competents: 

Aigües de Mataró no suspendrà el servei d’aigua per manca de 

pagament a les famílies o empreses mentre se sostingui l’estat 

d’alarma. 

També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense 

recàrrec. 

     

  PUMSA 

PUMSA està concedint la moratòria en el pagament de rendes de 

locals i oficines, en les condicions previstes en el Real Decret Llei 

15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a 

recolzar l’economia i l‘ocupació.  

 

  Consorci Port de Mataró 

 

Les principals mesures estan destinades a rebaixar la facturació i a 

flexibilitzar-ne el pagament: 

● Durant l’abril i el maig, reducció del 50% de les quotes de 

participació en les despeses generals —manteniment i serveis del 

Port— que hagin d’abonar tots els titulars de les concessions i 

autoritzacions per a ús i gaudi d’amarradors d’embarcacions, per a 

l’ocupació de pallols, per a l’ocupació de locals comercials i per a la 

utilització d’instal·lacions i aparcaments atorgades pel Consorci. 

● Ajornament de  l’emissió de factures corresponents a pagaments 

fraccionats relatives a les autoritzacions i concessions concedides pel 

Consorci fins als 30 dies després de la finalització de l’estat 

d’alarma, ampliació dels terminis de pagament en període voluntari 

de 30 a 90 dies i, en els casos d’empreses que presentin dificultats 

més greus, establiment de plans de pagament acordats amb la 

direcció del Port. Es podran ampliar fins a un any els calendaris 
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habituals de pagament en acords d’ajornament i de fraccionament, en 

funció de l’afectació en l’activitat i, durant aquest any 2020, suprimir 

els interessos de demora aplicables. 

● Ajornament de l’emissió de noves targetes d’abonats d’aparcament i 

d’autoritzacions de terrasses fins que finalitzi l’estat d’alarma. Aquest 

període de temps serà bonificat. 

 

  Fundació Unió de Cooperadors de Mataró 

 

Des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma, s’ha aplicat carència en 

el lloguer dels despatxos ubicats a Cafè de Mar, així com en un local 

comercial llogat a un empresari que s’ha vist obligat a interrompre la 

seva activitat econòmica. 
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Línies de finançament 

Línia ICO COVID-19  Fons exhaurits 

  Beneficiaris 

Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya, amb una 

activitat que s’enquadri en el CNAE del sector turístic i activitats 

connexes. Això inclou activitats turístiques, de transport, d’hoteleria i 

restauració, d’educació i activitats recreatives i de lleure i 

entreteniment. 

  Tipus d’operació  

Préstec per necessitats de circulant o tresoreria que formalitzin 

operacions en la línia ICO Empreses i Emprenedors. 

  Import 

L’import màxim per client és de 500.000 €, en una o diverses 

operacions. 

  Terminis d’amortització i de carència 

1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència del principal. 
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  Interès i comissions 

Fix, fins a un màxim de l’1,5% (TAE màxima incloses les comissions). 

L’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de 

l’operació, a més de la d’amortització anticipada, si procedeix. 

  Garanties 

L’entitat de finançament podrà sol·licitar les garanties que estimi 

oportunes.  

L’ICO garanteix a les entitats de finançament el 50% del risc dels 

seus clients. 

  Requisits per a les empreses sol·licitants 

No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d’informació 

sobre solvència patrimonial i crèdit. 

No podran estar immerses en procediments d’insolvència col·lectiva 

ni reunir els requisits per trobar-se sotmeses a un procediment 

d’insolvència col·lectiva a petició dels creditors. 

No es podrà utilitzar aquest finançament per efectuar refinançaments 

anteriors o posteriors d’altres préstecs amb l’entitat financera. 

Les empreses que tinguin la condició de gran empresa hauran de 

tenir una qualificació creditícia B o superior.  

  Procediment 

La sol·licitud es tramita directament a través de les entitats de crèdit 

que col·laboren amb l’ICO amb aquesta línia de finançament. 

Llistat actualitzat d’entitats 

  Documentació 

A part de la documentació que sol·liciti l’entitat financera, serà 

necessària la documentació següent: 

- Còpia del CIF (empreses) o NIF (autònoms).  
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- Còpia de l’escriptura o dels estatuts on figura el domicili social que 

correspon al moment de la data de signatura de l’operació.  

- Model 036 o 037 on figura el CNAE del client. 

  Vigència 

Fins al 31 de desembre del 2020. 

  Més informació 

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas- 

  

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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ICF AVALIS LIQUIDITAT COVID: Préstecs 

amb aval del 100% per a pimes amb necessitats 

de liquiditat pels efectes del coronavirus 

 

  Beneficiaris 

Pimes catalanes. 

  Tipus d’operació 

Préstec amb aval del 100% d’Avalis de Catalunya. 

  Import 

Préstecs de l’Institut Català de Finances (ICF) d’entre 50.000 € i 

fins a 1M €, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal. 

 

  Terminis  d’amortització i de carència 

Entre 2 i 5 anys amb un màxim d’1 any de carència inclòs. 

  Interès i comissions 

Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 

mesos més un diferencial de l’1,85%. 

Comissions: per part d’Avalis, Comissió d’Administració i Risc 

(CAiR) del 0,65%. Sense comissió d’obertura, d’estudi ni de 

cancel·lació anticipada. 

  Requisits per a les empreses sol·licitants 

Les empreses s’han de comprometre a mantenir els llocs de treball. 
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  Procediment 

Se sol·licita a través del web de l’ICF.  

 

  Més informació 

  Institut Català de Finances Telèfon: 933 428 422. Correu: consultes@icf.cat 

 

  

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-per-pimes-i-autonoms
mailto:consultes@icf.cat
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ICF AVALIS (per a pimes i autònoms) 

  Beneficiaris 

Pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a 

necessitats de circulant. 

 

  Tipus d’operació  

Préstec amb garantia d’Avalis de Catalunya 

  Import 

Préstecs d’entre 25.000 € i 250.000 €. 

  Terminis  d’amortització i de carència 

 Per a circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 
any inclòs. 

 Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 
anys inclosos. 

Interès i comissions 

 EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per a imports superiors 

a 100.000 €. 

 EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per a imports 

inferiors a 100.000 €. 

 Per part de l’Institut Català de Finances (ICF), EURIBOR a 12 mesos + 

1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual 

anticipada d’entre l’1,60% i l’1,95%.  

 Comissions: sense comissió d’obertura ni d’estudi; per cancel·lació 

anticipada, del 0,25% per entitat. 

 

  Garanties   

Aval d’Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies 

d’interessos ordinaris  

https://avalis.cat/index.php
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  Procediment 

Se sol·licita a través del web de l’ICF.  

 

  Més informació 

Institut Català de Finances Telèfon: 933 428 422. Correu: consultes@icf.cat 

 

 

  

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-per-pimes-i-autonoms
mailto:consultes@icf.cat
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Línia d’Avals per garantir la liquiditat de 

pimes i autònoms 

El Govern, a través del Ministeri d’Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, ha posat en marxa una Línia d’Avals, amb un 

import màxim de 100.000 milions d’euros, que té com a objectiu 

donar suport a les empreses i autònoms espanyols, garantint l’accés 

al finançament necessari per mantenir l’activitat i el treball.   

El 24 de març, el Consell de Ministres ha aprovat les característiques 

del primer tram de la Línia per un import de 20.000 milions d’euros, el 

50% del qual s’utilitzarà per garantir préstecs d’autònoms i pimes.  

  Beneficiaris 

Empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de la COVID-

19.  

  Tipus d’operació  

Finançament per al pagament de salaris, factures, circulant o altres 

necessitats de liquiditat, inclosos els venciments d’obligacions 

financeres i tributàries.  

  Ajut 

La garantia cobreix, en el cas d’autònoms i pimes, el 80% dels nous 

préstecs i renovacions de finançament. 

Per a la resta d’empreses, es garanteix el 70% del nou finançament 

concedit i el 60% de les operacions de renovació. 

  Termini de l’aval 

L’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, 

amb un termini màxim de 5 anys.  

  Requisits per a les empreses sol·licitants 

No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d’informació 

sobre solvència patrimonial i crèdit en data 31 de desembre del 2019. 
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No podran estar immerses en procediment concursal en data 17 de 

març del 2020.  

  Procediment 

Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en 

col·laboració amb les entitats financeres. 

Llistat actualitzat d’entitats 

  Vigència 

Fins al 30 de setembre del 2020.  

Aquesta línia és retroactiva. Es podrà sol·licitar l’aval per a les 

operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del 

Reial decret llei 8/2020, de 18 de març del 2020.    

  Més informació 

https://www.ico.es/documents/19/51955/NP+L%C3%ADnea+Avales++con+logo+sa

nidad.pdf/2ef8f357-6118-44ac-bbde-f236d7a63da9 

  

https://www.ico.es/documents/19/51955/NP+L%C3%ADnea+Avales++con+logo+sanidad.pdf/2ef8f357-6118-44ac-bbde-f236d7a63da9
https://www.ico.es/documents/19/51955/NP+L%C3%ADnea+Avales++con+logo+sanidad.pdf/2ef8f357-6118-44ac-bbde-f236d7a63da9
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Mesures extraordinàries en l’àmbit de la 

innovació de les empreses 

  Mesures a través del CDTI  

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del CDTI, llança de 

manera urgent mesures extraordinàries per donar suport al 

manteniment d’activitats d’alt valor afegit i a la creació de capacitats 

per a la reactivació de l’economia en l’àmbit de la innovació 

empresarial. Aquestes mesures es podran posar en marxa de 

manera immediata perquè s’aplicaran sobre instruments CDTI ja en 

funcionament. En concret, es materialitzen en: 

• Exempció de garanties per sol·licitar ajuts per a projectes de 

R+D+I. El CDTI aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a 

tots els projectes de R+D+I (no només als projectes Cervera en 

cooperació amb centres tecnològics) desenvolupats per pimes i 

midcaps —empreses independents de fins a 1.500 treballadors— que 

siguin aprovats a partir del 14 de març del 2020. Gràcies a aquesta 

mesura, les pimes i empreses de mitjana capitalització quedaran 

exemptes d’aportar garanties, sempre que l’adequació 

empresa/projecte compleixi amb la mínima solvència econòmica 

exigida pel CDTI. 

Més informació 

 

• Acceleració dels processos de gestió i aprovació de projecte. 

El CDTI avaluarà, de manera contínua, els projectes de R+D+I 

secundats amb ajuts parcialment reemborsables i proposarà 

augmentar la freqüència de celebració de reunions del seu Consell 

d’Administració en formattelemàtic per accelerar al màxim el seu 

procés d’aprovació i la concessió d’ajuts en un moment de 

desacceleració econòmica 

Flexibilització dels reemborsaments dels ajuts parcialment 

reemborsables. No es cobraran interessos de demora sobre les 

quotes de principal ni interessos ordinaris amb venciment entre el 14 

de març i el 30 de juny del 2020, tots dos inclosos. 

Més informació 
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• Ampliació de l’instrument LIC-A a tot el territori nacionala partir 

del mes d’abril. Ajut parcialment reemborsable per potenciar la 

innovació, millorant les capacitats de les empreses que proposin 

plans d’inversió que facilitin el seu creixement. Concretament: ajuts a 

la inversió iniciali a la inversió inicial en favor d’una nova activitat 

econòmica per potenciar el creixement d’empreses innovadores. 

Més informació 

 

• Flexibilització de terminis de justificació per a ajuts parcialment 

reemborsables. S’amplia en un mes els terminis de justificació dels 

projectes secundats amb ajuts parcialment reemborsables el 

venciment dels quals es produeixi durant el període que duri l’estat 

d’alarma. 

Més informació 

 

Es flexibilitza el programa INNVIERTE per arribar a més pimes 

innovadores.El programa INNVIERTE persegueix promoure la 

innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital de 

risc en empreses de base tecnològica o innovadores. 

Més informació 

 

Suport de 25 milions d’euros del programa NEOTEC. El programa 

NEOTEC dona suport, amb 25 milions d’euros, per finançar nous 

projectes empresarials de petites empreses innovadores que 

requereixin l’ús de tecnologies procedents de l’activitat investigadora i 

en els quals es pretengui desenvolupar tecnologia pròpia. El termini 

de presentació de sol·licituds començarà el 15 abril i conclourà el 15 

juny, previsiblement. 

Més informació 

 

            
 Mesures per als préstecs concedits per ENISA entre el      2011 i el 2019 

A tots els préstecs participatius concedits per ENISA, continguts en 

els convenis formalitzats entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i 
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Turisme (MINCOTUR) i ENISA entre el 2011 i el 2019, els seran 

aplicables les noves condicions de renegociació d’aquests préstecs. 

La instrucció entra en vigor en el moment de la seva aprovació i 

publicació al lloc web d’ENISA i del MINCOTUR, i tindrà una vigència 

de 9 mesos. Un cop hagi transcorregut aquest termini, perdrà la seva 

eficàcia. 

Més informació 
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Laborals 
 

Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 

(ERTO)  

Novetats dels ERTO a partir de l’octubre del 2020 

RDL 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
 

1. Pròrroga 

Els expedients vigents d’ERTO es prorroguen automàticament fins al 

31 de gener del 2021. 

Les empreses amb ERTO prorrogat que siguin de sectors amb una 

elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de 

recuperació d’activitat (activitats classificades amb els codis CNAE 

que recull l’Annex del RDL 30/2020), o aquelles que depenguin 

d’aquestes empreses o que formin part de la seva cadena de valor, 

podran gaudir d’una exoneració del 85% de l’aportació empresarial 

a la Seguretat Social per als mesos d’octubre, novembre, desembre i 

gener (del 75% per a les empreses de 50 o més treballadors). 

 

2. Nous ERTO per impediment o limitació d’activitat 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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ERTO per impediment 

Adreçat a empreses que vegin impedit el desenvolupament de la 

seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o 

mesures de contenció sanitària adoptades a partir de l’1 d’octubre del 

2020. 

S’hi aplica una exoneració del 100% de l’aportació empresarial 

meritada durant el període de tancament i fins al 31 de gener del 

2021 (del 90% per a les empreses de 50 o més treballadors).  

 

ERTO per limitació d’activitat 

Adreçat a empreses que vegin limitat el desenvolupament 

normalitzat de la seva activitat com a conseqüència de decisions o 

mesures adoptades per les autoritats espanyoles. 

S’hi aplica una exoneració decreixent del 100% a l’octubre, del 

90% al novembre, del 85% al desembre i del 80% al gener de 

l’aportació empresarial meritada (del 90%, 80%, 75% i 70%, 

respectivament, per a les empreses de 50 o més treballadors).  

 

3. ERTO ETOP 

Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 

producció (ETOP) se segueixen regint per l’article 23 del RDL 8/2020, 

de 17 de març.  

 

4. Limitacions i salvaguarda de l’ocupació 

Queden excloses de les exoneracions dels ERTO les empreses amb 

domicili fiscal en paradisos fiscals o les que reparteixin dividends. 

Les empreses que rebin exoneracions en les quotes de la Seguretat 

Social quedaran compromeses a un nou període de 6 mesos de 

salvaguarda de l’ocupació. 

 

5. Beneficis per als treballadors en ERTO 

 

- El període de l’ERTO s’entén com a cotitzat. 
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- S’amplien les prestacions per desocupació fins al 31 de gener del 2021, 

que seran del 70% de la base de cotització amb els límits habituals 

segons la situació familiar. 

 

Novetats dels ERTO a partir del juliol del 2020 

 

Pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de setembre del 

2020: 

 

A) Empreses que tinguin problemes per reiniciar l’activitat en alguns 

dels seus centres de treball i que continuïn amb tots els seus 

treballadors suspesos (ERTO de transició): 

S’hi apliquen exoneracions decreixents del 70% al juliol, del 60% a 

l’agost i del 35% al setembre (50%, 40% i 25%, respectivament, per a 

empreses amb 50 o més treballadors). 

 

B) En el cas d’empreses que han reiniciat l’activitat i reincorporat part 

de la plantilla, es prorroguen els ERTO per força major (abans 

parcials) d’aquesta manera: 

 

B.1. Per als treballadors que tornin a l’activitat es manté una 

exempció del 60% de la quota al juliol, a l’agost i al setembre 

(40% per a empreses de 50 o més treballadors). 

 

B.2. Per als treballadors que no tornin a l’activitat es manté una 

exempció del 35% de la quota al juliol, a l’agost i al setembre 

(25% per a empreses de 50 o més treballadors). 

 

Els ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i 

de producció (ETOP) derivades de la COVID-19, iniciats abans i 

després de l’entrada en vigor del RDL 24/2020 (29/06/2020), sempre 

que, en aquest últim cas, siguin immediatament consecutius a un 

ERTO de força major, es podran acollir a les condicions en matèria 
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d’exoneracions a la cotització dels ERTO per força major fins al 30 de 

setembre del 2020. 

Les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal en paradisos 

fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTO per força major. 

A més, les empreses i entitats que s’acullin als beneficis derivats de 

la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al 

repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a 

l’aplicació dels ERTO, excepte si tornen la part corresponent a 

l’exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social. 

 

 

Condicions dels ERTO en el procés de desescalada 

 
Pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny del 2020: 

A) Empreses que continuen amb la seva activitat suspesa:  

Mantenen les exempcions que preveu el RDL 8/2020 fins al 30 de 

juny: 100% de la quota (o 75% per a empreses de 50 o més 

treballadors). 

 

B) Empreses que poden reiniciar l’activitat: 

Es crea una nova modalitat d’ERTO per força major, anomenat 

«ERTO de força major parcial», fins al 30 de juny: 

 

B.1. Per als treballadors que tornin a l’activitat es manté una 

exempció del 85% de la quota al maig i del 70% al juny (60% i 

45%, respectivament, per a empreses de 50 o més treballadors). 

 

B.2. Per als treballadors que no tornin a l’activitat es manté una 

exempció del 60% de la quota al maig i del 45% al juny (45% i 

30%, respectivament, per a empreses de 50 o més treballadors). 
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Què és un ERTO 

És el procediment que poden seguir les empreses que, a 

conseqüència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o 

de producció, han de suspendre temporalment la totalitat o una part 

de la seva activitat, amb la conseqüent suspensió dels contractes de 

treball o la reducció temporal de la jornada laboral de les persones 

que hi treballen. 

Els ERTO esdevenen un mecanisme alternatiu en cas d’impossibilitat  

de negociació, d’acord i d’implementació de mesures de flexibilitat 

envers els treballadors (bossa d’hores, adaptacions del calendari 

laboral, redistribucions de jornades...) que permetin evitar-ho. 

 

Qui el pot sol·licitar 

Empreses en general, inclosos els autònoms, amb treballadors al seu 

càrrec. 

ERTO per força major  

 Empreses que no puguin exercir l’activitat com a conseqüència de la 

declaració de l’estat d’alarma.  

 

 Empreses que, com a conseqüència de la COVID-19, hagin vist 

impediments per continuar amb el desenvolupament ordinari de 

l’activitat, ja sigui per:  

- Restriccions en el transport públic i de la mobilitat de les persones. 

- Restriccions en el transport de mercaderies. 

- Falta de subministraments.  

- Situació extraordinària degut al contagi de la plantilla. 

- Adopció de mesures d’aïllament preventiu per part de l’autoritat 

sanitària. 

 

ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 

producció  
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El podran sol·licitar aquelles empreses que puguin justificar canvis 

relacionats amb la COVID-19:  

- En l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal, o 

en la manera d’organitzar la producció. 

 - En la demanda dels productes o serveis que l’empresa    

pretén col·locar en el mercat. 

            -  En l’àmbit dels mitjans o instruments de producció.  

O quan els resultats de l’empresa tinguin una situació econòmica 

negativa, en casos com l’existència de pèrdues actuals o previstes, o 

quan es produeixi una disminució persistent del seu nivell d’ingressos 

ordinaris o vendes.  

 

La sol·licitud la podrà fer el mateix titular del negoci o un tercer que 

actuï en el seu nom (també la poden presentar intermediaris gestors i 

advocats en nom dels clients). 

És necessari disposar d’un certificat digital per formalitzar la 

signatura. 

 

Procediment  

Per causa de força major  

 

 El procediment s’iniciarà mitjançant una sol·licitud telemàtica a 

través de la finestreta única empresarial al web del Canal 

Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

 S’han d’incloure els corresponents informes acreditatius que 

demostrin la vinculació de la pèrdua d’activitat amb la COVID-

19. 

 L’empresa ha de comunicar l’inici del procediment a les 

persones treballadores.  

 L’autoritat laboral ha de verificar l’existència de força major 

com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la 

reducció de jornada que preveu aquest article.  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&moda=3
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&moda=3
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 La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de 5 

dies des de la sol·licitud.  

 Un cop hagi transcorregut aquest termini, es pot aplicar el 

silenci administratiu positiu per part de l’autoritat laboral. 

 

En el cas que es validi la causa per força major per part de l’autoritat 

laboral:  

 

 Les empreses de menys de 50 treballadors quedaran 

exonerades de l’obligació de la cotització empresarial a la 

Seguretat Social proporcional.  

 Les empreses de 50 treballadors o més quedaran exonerades 

de l’obligació de cotitzar en un 75% de l’aportació 

empresarial.  

 

Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció  

 

 L’empresa ha de tramitar un període de consultes amb els 

representants dels treballadors, bé sigui amb el comitè o  amb 

els delegats de personal, i, si no n’hi ha, s’ha de fer amb una 

comissió de treballadors o amb les persones designades dels 

sindicats representatius. 

 S’ha de comunicar als treballadors la intenció d’iniciar l’ERTO.  

 A partir d’aquest moment, els treballadors disposen d’un 

termini de 5 dies per constituir la seva comissió negociadora.  

 S’ha de presentar la documentació que justifiqui la causa 

acreditada. Vegeu el llistat de documents segons la causa al 

Canal Empresa habilitat per la Generalitat de Catalunya.  

 

En aquest cas, l’empresa ha de continuar pagant les cotitzacions 

empresarials a la Seguretat Social dels seus treballadors. 

 

https://canalempresa.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TSF/Documents/Treball/6040-ero/Documentacio-comuna-ero.pdf
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Consideracions per als treballadors 

 Els treballadors afectats per l’ERTO, sigui quina sigui la causa, 

tenen dret a la prestació contributiva per desocupació 

encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim 

necessari per a això.  

 Els treballadors no han de tramitar el cobrament de la 

prestació, ja que a partir de la informació facilitada per 

l’empresa, el Servei Públic d’Ocupació Estatal  (SEPE) actua 

directament. 

 No computarà el temps en què es percep la prestació per 

desocupació als efectes de consumir els períodes màxims de 

percepció establerts. No es veurà minvat el  temps de 

prestacions d’atur generat. 

 La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del 

període de suspensió del contracte de treball. 

 

Terminis  

 En cas de sol·licitar l’autorització per causa de força major, hi 

ha un termini màxim de 5 dies de resposta per part de 

l’autoritat laboral. En aquest moment es pot aplicar el silenci 

administratiu positiu. 

 Es pot sol·licitar amb efectes retroactius, tenint com a inici el 

dia de declaració de l’estat d’alarma.   

 

 

Altres 

 

 Durant els ERTO no s’ha de donar de baixa els treballadors a 

la Seguretat Social, ja que segueixen d’alta amb 

independència que l’empresa pugui estar exonerada del 

pagament de les cotitzacions (el període de vigència de 

l’ERTO es comptabilitza com a cotitzat pels treballadors). 
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 L’exoneració de l’obligació de pagament de la cotització social 

per als ERTO per força major no és automàtica, sinó que s’ha 

de sol·licitar a la Seguretat Social acreditant-ne la causa. 

 L’exoneració està vinculada al manteniment dels contractes 

durant almenys 6 mesos des de la data de represa de 

l’activitat.  

 
 

Més informació 

RDL 8/2020, de 17 de març. Capítol II. Mesures de flexibilització dels mecanismes 
d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments. Articles 22 al 28.  
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_de
rivados_coronavirus.pdf 
RDL 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 
RDL 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 
RDL 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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Moratòria de pagament a la Seguretat Social 

  Beneficiaris 

Empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol 

règim de la Seguretat Social, que desenvolupin alguna de les 

activitats que recullen els codis CNAE següents: 

119 altres cultius no perennes 

129 altres cultius perennes 

1812 altres activitats d’impressió i arts gràfiques 

2512 fabricació de fusteria metàl·lica 

4322 lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire 

condicionat 

4332 instal·lació de fusteria 

4711 comerç al detall en establiments no especialitzats 

4724 comerç al detall de pa i productes de forneria, confiteria i 

pastisseria en establiments especialitzats 

7311 agències de publicitat 

8623 activitats odontològiques 

9602 perruqueria i altres tractaments de belles 

 

  Requisits 

1. Empreses: la moratòria afectarà el pagament de les seves 

cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació 

conjunta, el període de meritació de la qual estigui comprès entre els 

mesos d’abril i juny del 2020. 

2. Treballadors per compte propi entre maig i juliol del 2020, 

sempre que les activitats que duen a terme no s’hagin suspès en 

ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 

de març. 

 



Recull de les mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònomsdavant  de la Covid-19  

 
 

97 

  Tipus de mesura 

 

Moratòria de pagament de cotitzacions a la Seguretat Social de 6 

mesos, sense interessos. 

Els autònoms i les empreses amb una activitat que no sigui una de 

les beneficiades tenen la possibilitat de sol·licitar l’ajornament de les 

cotitzacions socials amb un tipus d’interès del 0,5% per als 

pagaments dels mesos d’abril, maig i juny. 

 

  Terminis 

 

Les sol·licituds de moratòria es comuniquen a la Tresoreria General 

de la Seguretat Social:  

1. Dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris 

d’ingrés corresponents als períodes de meritació. 

2. La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels 3 

mesos següents al de la sol·licitud. No obstant això, aquesta 

comunicació es considerarà realitzada amb l’efectiva aplicació de la 

moratòria en les liquidacions de quotes. 

 

  Procediment de sol·licitud 

 

1. Empreses: a través del sistema de remissió electrònica de dades 

(RED) de la Seguretat Social. 

Les empreses han de presentar sol·licituds individualitzades per cada 

codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors respecte 

dels quals se sol·licita la moratòria en el pagament  de les seves 

cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació 

conjunta.  
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2. Treballadors per compte propi: els que no tinguin autorització del 

sistema RED podran sol·licitar-la a través del citat sistema XARXA o 

pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la 

Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 

Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Model de Sol·licitud de Moratòria/Diferiment/Exempcions de Quotes 

de la Seguretat Social http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabaj

adores/9896/38386/52203/1465 

 

  Altres 

 

1. Aquesta moratòria no serà aplicable als codis de compte de 

cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions al 

pagament de l’aportació empresarial, així com a les quotes de 

recaptació conjunta, que regula l’article 24 del Reial decret llei 

8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, a conseqüència 

dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada 

per força major a què es refereix aquest article. 

2. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat 

Social. 

Les empreses i els treballadors per compte propi podran sol·licitar 

l’ajornament del pagament dels deutes amb la Seguretat Social que 

hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny del 2020, amb una 

rebaixa substancial del tipus d’interès exigit, que es fixa en el 0,5% 

(article 35 del Reial decret llei 11/2020). Al Reial decret llei 15/2020, 

de 21 d’abril, es modifica aquest article 35 del RDL 11/2020 per 

atorgar una major seguretat jurídica al procediment que cal seguir per 

a l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social: 

Se simplifica el procediment de resolució de l’ajornament. 

Es fixa un criteri homogeni en la determinació del termini 

d’amortització mitjançant el pagament esglaonat del deute. 

Es declara incompatible amb la moratòria que regula l’article 34 del 

RDL 11/2020. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/38386/52203/1465
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/38386/52203/1465
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/38386/52203/1465
http://www.supercontable.com/boletin/B/legislacion/BOE-A-2020-4208.pdf
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  Més informació 

 

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures 

urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a 

la COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Bonificació en els contractes fixos discontinus 

del sector del turisme i vinculats 

   Beneficiaris 

Les empreses —se n’exclouen les pertanyents al sector públic— 

dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, 

així com en els del comerç i l’hostaleria, sempre que estiguin 

vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat 

productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny i que iniciïn 

o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels 

treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu. 

La bonificació que regula aquest article serà aplicable a tot el territori 

nacional, excepte en les comunitats autònomes de Balears i 

Canàries, durant els mesos de febrer i març del 2020,en què serà 

aplicable, en els esmentats mesos, la bonificació que estableix 

l’article 2 del Reial decret llei 12/2019, d’11 d’octubre, pel qual 

s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l’obertura de 

procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook. 

  Imports i terminis 

En aquests mesos es podrà aplicar una bonificació del 50% de les 

quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències 

comunes, així com per conceptes de recaptació conjunta per atur, 

FOGASA i formació professional. El que es disposa serà d’aplicació 

des de l’1 de gener del 2020 fins al 31 de desembre del 2020. 

  Procediment per sol·licitar-la 

Aquestes bonificacions es calcularan automàticament pel sistema, 

una vegada s’hagi comunicat la situació addicional 420. 

Si la liquidació ja està confirmada, per actualitzar els càlculs és 

necessari fer la rectificació en el termini de la liquidació. 

En el cas que en el moment en què estigui disponible l’anotació del 

valor 420 no s’hagi pogut dur a terme l’actuació indicada en el 

paràgraf anterior, es podrà sol·licitar la corresponent devolució de 

quotes. 
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Vegeu-ne tot el procediment al web de la Seguretat Social. 

Es pot completar el tràmit mitjançant la seu electrònica de la 

Seguretat Social,del Sistema RED i del RegistreElectrònic. Si no es 

disposa d’un sistema d’identificació electrònica, excepcionalment es 

poden consultar els organismes on s’han de presentar els escrits i les 

sol·licituds. 

     

  Terminis de comunicació 

L’anotació de la situació addicional 420 estarà disponible a partir del 

25 de març. 

Mesos de febrer i març del 2020: el termini per a la comunicació 

s’estendrà fins al dia 29 d’abril del 2020. 

Mesos d’abril, maig i juny del 2020: els terminis de comunicació seran 

els següents: 

Comunicació prèvia: fins a 60 dies de la ata des del registre amb 

TIPUS SAA 420. 

Resta de comunicacions: durant tot el mes natural corresponent a la 

data des de i fins al penúltim dia del termini reglamentari d’ingrés. 
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Línia d’ajuts per al manteniment de l’ocupació 

en microempreses i per a treballadors 

autònoms 

 

  Beneficiaris 

Microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 

treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a 

Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la 

declaració de l’estat d’alarma que regula el Reial decret 463/2020, de 

14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

  Requisits 

Les empreses han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en 

el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, 

durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de 

l’activitat. 

 

  Tipus de mesura 

Ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a 

l’exhauriment de la partida pressupostària de 5 milions d’euros.  

És compatible amb qualsevol altre ajut concedit per a aquesta 

mateixa finalitat. 

 
 

  Import 
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Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin 

part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, 

per un període de 6 mesos des del reinici de l’activitat. 

La quantia de la subvenció per atorgar és un mòdul econòmic 

equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent. 

 

  Terminis 

Pendent de publicació de la convocatòria.  

 

  Procediment 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió 

de les subvencions i la seva justificació s’han de presentar, segons 

models normalitzats, a l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la 

Generalitat de Catalunya. 

Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció, que 

s’abonarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat 

d’aportar cap aval o garantia. El 10% restant de la subvenció es 

pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de 

l’actuació. 

 
 

  Més informació 

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. 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
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Altres mesures 
 

Moratòria de deute hipotecari 

  Quin deute hipotecari o préstec hipotecari 

1. L’habitatge habitual 

2. Immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin els 

empresaris i professionals als quals es refereix la lletra a) de l’article 

16.1.  

Article 16. Definició de vulnerabilitat econòmica a l’efecte de la 

moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no hipotecari. 

1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de 

l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 a l’efecte 

d’aquest Reial decret llei i del Reial decret llei 8/2020, de 17 de 

març, queden definits pel compliment conjunt de les condicions 

següents:  

a) Que el potencial beneficiari passi a estar en situació de 

desocupació o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una 

pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial 

en la seva facturació d’almenys un 40%. A l’efecte d’aquest article, 

tindran la consideració d’empresaris i professionals les persones 

físiques que compleixin les condicions que preveu l’article 5 de la 

Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 
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3. Habitatges diferents de l’habitual en situació de lloguer i per als 

quals el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador 

d’aquests habitatges, hagi deixat de percebre la renda arrendatícia 

des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 

463/2020, de 14 de març, o deixi de percebre-la fins a un mes 

després de la seva finalització. 

  Beneficiaris 

Deutors amb contractes de préstec o crèdit garantits amb 

hipoteca immobiliària que estiguin vigents en la data d’entrada 

en vigor i que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat 

econòmica següents: 

1. Deutor que passa a situació d’atur o empresari/professionalque 

pateix una pèrdua dels seus ingressos o una caiguda substancial de 

les seves vendes. 

2. Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no 

superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria: 

a) Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic 

de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant, IPREM). 

b) Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada 

fill a càrrec en la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a 

càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas 

d’unitat familiar monoparental. 

c) Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada 

persona major de 65 anys membre de la unitat familiar. 

d) En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui 

declarada una discapacitat superior al 33%, situació de 

dependència o malaltia que l’incapaciti per desenvolupar una 

activitat laboral, el límit previst en el subapartat a) serà de quatre 

vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per 

fill a càrrec. 

3. Que la quota hipotecària, més les despeses i els subministraments 

bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi 

el conjunt dels membres de la unitat familiar. 
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Requisits 

1. Alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan 

l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar 

s’hagi multiplicat per almenys 1,3. 

2.Caiguda de les vendesd’almenys un 40%. 

  Tipus de mesura 

1. Suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat i la 

consegüent inaplicació, durant el període de vigència de la moratòria, 

de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de 

préstec hipotecari. 

2. Durant el període de vigència de la moratòria, l’entitat creditora no 

podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels 

conceptes que la integren (amortització del capital o pagament 

d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es 

reportaran interessos. 

  Terminis  

Es pot sol·licitar fins a 15 dies després de la finalització de la vigència 

del Reial decretlleiReial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i 

social del COVID -19.). 

  Procediment 

1. Cal presentar a l’entitat creditora la sol·licitud de moratòria 

juntament amb la documentació següent: 

a) Situació d’atur: certificat expedit per l’entitat gestora de les 

prestacions. 

b) Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: 

- Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o 

l’òrgan competent de la comunitat autònoma. 

c)Nombre de persones que viuen al’habitatge: 

- Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. 
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- Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a 

l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels 

documents acreditatius i als 6 mesos anteriors. 

d)Titularitat dels béns: 

- Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots 

els membres de la unitat familiar. 

- Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del 

préstec amb garantia hipotecària. 

e) Declaració responsable del deutor vers el compliment dels 

requisits exigits perconsiderar-se sense recursos econòmics 

suficients segons aquest Reial decret llei. 

2.L’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un 

termini màxim de 15 dies. 

3.Una vegada concedida la moratòria, l’entitat creditora en 

comunicarà al Banc d’Espanya l’existència i la durada a efectes 

comptables. 

  Més informació 

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a  

fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID -19. 

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 
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Mesures d’estalvi en el subministrament de 

l’aigua per a empreses i famílies 

  Mesura de la Generalitat de Catalunya 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui 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, com a mesura de suport a 

l’economia i la societat davant la pandèmia de COVID-19.  

És per això que s’han aprovat les mesures següents:  

• Aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris 

domèstics durant dos mesos (abril i maig).  

• Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i 

la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, 

comerços i autònoms). 

 
Segons Decret-Llei 12/2020, de 10 d’abril, del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, han pres aquesta mesura: 
 

• No aplicació de mínims de facturació específics de cànon de l'aigua 

a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta 

durada en relació amb factures i liquidacions corresponents al 

període de consum de l'1 d'abril fins al 31 de desembre de 2020, sinó  

els mínims generals de 6 metres cúbics mensuals per usuari 

industrial i assimilable. 

A banda d’aquestes mesures, totes les famílies que es puguin trobar 

en situació de vulnerabilitat els propers mesos, com a conseqüència 

de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se al 

cànon social zero, que implica no pagar per aquest concepte dins la 

factura de l’aigua.  

Podeu clicar en aquest enllaç per tramitar el Cànon social de 

l’Agència Catalana de l’Aigua:  

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-

de-laigua 
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  Mesura de l’empresa municipal Aigües de Mataró 

Davant la situació extraordinària que s’està vivint, Aigües de Mataró 

ha adoptat les mesures següents a partir de les disposicions 

decretades per les autoritats competents: 

Aigües de Mataró no suspendrà el servei d’aigua per manca de 

pagament a les famílies o empreses mentre se sostingui l’estat 

d’alarma. 

També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense 

recàrrec.  
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Mesures en el subministrament de l’electricitat 

per a empreses 

Les grans distribuïdores elèctriques, Iberdrola, Endesa, Naturgy 

i EDP, han acordat que les empreses puguin reduir la seva 

potència elèctrica contractada durant l’estat d’alarma. D’aquesta 

manera, les empreses que han patit la paralització o reducció de la 

seva activitat podran reduir la seva factura elèctrica a través del 

terme de potència, un dels majors costos dels rebuts elèctrics de les 

empreses. 

Segons la normativa, les empreses subministradores d’energia 

només permeten reduir o pujar la potència una vegada a l’any.  

En aquests moments, les companyies estan preparant el procés de 

tramitació i es preveu que, perquè la mesura sigui efectiva, 

l’empresa haurà de signar dos fulls de sol·licitud d’ajustament 

de potència: 

-Un amb la baixada de les potències. 

-I l’altre amb les potències actuals, sense data de tramitació, que 

s’haurà d’enviar a la comercialitzadora quan l’empresa tingui previst 

tornar a obrir el negoci. S’ha de tenir en compte que l’aplicació dels 

ajustaments pot no ser immediata. Per tant, es recomana enviar-ho 

amb la màxima antelació quan es conegui la reactivació de l’activitat, 

amb un mínim de 48 hores.  

Addicionalment, Naturgy també posa en marxa un pla d’ajuda 

que permetrà l’ajornament de pagaments d’electricitat i gas a 

consumidors domèstics, pimes i autònoms fins al setembre del 2021, 

sense interessos. Oferirà un període de carència de les factures de 

fins a 6 mesos, amb la qual cosa es passaran a cobrar a partir 

d’aquest mes d’octubre, en 12 pagaments iguals, fins al setembre del 

2021. 

El tràmit es farà a través de la secció «Àrea Clients» del web de 

la companyia. 
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Mesures per als lloguers d’ús diferent del 

d’habitatge (locals de negoci) 

 

  Beneficiaris, mesures i terminis 

Aplicació de les mesures en funció de les característiques del 

propietari i el llogater.  

1. Lloguers per a ús diferent del d’habitatge on el propietari té 

caràcter de gran tenidor 

Persona física o jurídica arrendatària d’un contracte de lloguer per a 

ús diferent del d’habitatge.  

Podrà sol·licitar les mesures a la persona arrendadora, quan aquesta 

sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor, 

entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més 

de 10 immobles urbans, garatges i trasters exclosos, o d’una 

superfície construïda de més de 1.500 m². 

Podrà sol·licitar, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del 

RDL 15/2020, la moratòria en el pagament de la renda, que s’aplicarà 

de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat 

d’alarma i les seves pròrrogues i també les mensualitats següents, 

prorrogables una a una, si aquell termini és insuficient en relació amb 

l’impacte provocat per la COVID-19, sense que es puguin superar, en 

cap cas, els 4 mesos.  

Aquesta renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació 

d’interessos, a partir de la mensualitat de renda següent. 

Aquesta moratòria ha de ser acceptada per l’arrendador, sempre que 

no s’hagi assolit ja un acord de moratòria o de reducció de la renda 

entre les dues parts.  

2. Lloguers per a ús diferent del d’habitatge on el propietari no 

sigui gran tenidor 

Persona física o jurídica arrendatària d’un contracte de lloguer per a 

ús diferent del d’habitatge i diferent dels que defineix el punt 1 

anterior. 
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Podrà sol·licitar a la persona arrendadora, en el termini d’un mes 

des de l’entrada en vigor del  RDL 15/2020, l’ajornament temporal i 

extraordinari del pagament de la renda, sempre que no s’hagi 

acordat ja l’ajornament o una rebaixa de la renda entre les dues parts 

amb caràcter voluntari. 

 
Les parts podran disposar lliurement de la fiança que preveu 
l’article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir 
per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats 
de la renda arrendatària. En el cas que es disposi totalment o 
parcialment d’aquesta fiança, l’arrendatari n’haurà de reposar 
l’import en el termini d’1 any des de la formalització de l’acord o en el 
termini que resti de vigència del contracte, si aquest termini és inferior 
a 1 any. 
 

  Requisits 

Els autònoms i pimes arrendataris, a l’efecte del que estableixen els 
punts 1 i 2, podran accedir a les mesures previstes quan compleixin 
els requisits següents: 
 
1. Autònom/a (empresari/ària individual) 

a) Estar d’alta d’autònom en el moment de la declaració de l’estat 
d’alarma, efectuada mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març. 

b) Que l’activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada 
en vigor del RD 463/2020, de 14 de març. 

c) En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa a 

conseqüència de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, 

s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural 

anterior al mes en què se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75% 

respecte a la facturació mitjana mensual del trimestre de l’any 

anterior al qual pertany aquest mes. 

 

2. Pime 

a) Que no superi els límits que estableix l’article 257 de la Llei de 

societats de capital. És a dir, que durant dos exercicis consecutius 

reuneixin, en la data de tancament de cadascun, almenys dues 

d’aquestes circumstàncies: 

Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros. 



Recull de les mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònomsdavant  de la Covid-19  

 
 

113 

Que l’import net de la seva xifra de negocis anual no superi els 8 

milions d’euros.  

Que el número mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no 

sigui superior a 50. 

b) Que l’activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada 

en vigor del RD 463/2020, de 14 de març. 

c) En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa, en 

virtut del que preveu el RD 463/2020, de 14 de març, s’haurà 

d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al mes 

en què se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75% respecte a la 

facturació mitjana mensual del trimestre de l’any anterior al qual 

pertany aquest mes. 

 

  Acreditació de requisits 

L’arrendatari ha de presentar a l’arrendador la documentació 

següent: 

1. La reducció d’activitat s’ha d’acreditar inicialment mitjançant 

declaració responsable en la qual, sobre la base de la 

informació comptable i dels ingressos i despeses, es faci constar 

la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75% 

respecte a la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de 

l’any anterior. En tot cas, quan l’arrendador ho requereixi, 

l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a 

l’arrendador per acreditar la reducció de l’activitat. 

 

2. La suspensió d’activitat s’ha d’acreditar mitjançant certificat 

expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o 

per l’organisme competent de la comunitat autònoma, sobre la 

declaració de cessamen:t d’activitat declarada per l’interessat. 
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  Altres 

Els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’ajornament temporal i 

extraordinari del pagament de la renda sense haver reunit els 

requisits establerts seran responsables dels danys i perjudicis que 

s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses que generi 

l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals.  

 

  Més informació 

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries 
per donar suport a l’economia i l’ocupació.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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Ajut per a subministraments bàsics per a 

persones treballadores amb familiars a càrrec 

Convocatòria tancada 

 

  Mesura de la Generalitat de Catalunya  

 

El govern de la Generalitat ha aprovat un ajut extraordinari davant de 

la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes 

famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19. El Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 20 milions d’euros a aquest 

ajut per a les despeses de primera necessitat. 

 

Import de 200 € en un únic pagament, que s’haurà de destinar a 

l’adquisició de productes d’alimentació i de farmàcia i a altres 

subministraments bàsics. 

 

  A qui va adreçat? 

- Persones treballadores per compte d’altri afectades per un 

expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord 

amb els supòsits que preveu l’article 22 del Reial decret llei 8/2020. 

 

- Persones treballadores per compte d’altri afectades per un 

expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, 

tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits que preveu 

l’article 23 del Reial decret llei 8/2020. 

 

- Persones treballadores per compte d’altri, en fix discontinu, 

afectades per un ERTO, d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del 

Reial decret llei 8/2020. 
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- Persones treballadores per compte d’altri afectades per l’extinció del 

contracte de treball. 

 

- Persones treballadores per compte propi amb suspensió o reducció 

de l’activitat econòmica. 

 

Important: en tots els casos, han de tenir càrregues familiars. 

 

 

  Requisits 

 

Es podrà sol·licitar l’ajut sempre que els ingressos econòmics per 

part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant l’estat 

d’alarma hagin experimentat una reducció superior al 30% respecte 

als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer. 

Que, a més, els ingressos durant els mesos de març i abril del 2020 

hagin estat de mitjana inferiors a 2.098,37 € bruts mensuals. 

Important: aquest ajut és compatible amb la percepció de qualsevol 

altre ajut o prestació concedits per altres administracions i ens públics 

o privats. 

Pots comprovar si compleixes els requisits clicant a l’enllaç següent: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html  

 

 

  Com es pot sol·licitar 

Com que es tracta d’un ajut d’urgència, el Departament ha previst 

una fórmula de tramitació i gestió que sigui el màxim de ràpida. 

- La persona interessada ha de presentar la sol·licitud en línia a 

través d’un tràmit senzill al web:  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html
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 http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-

extraordinaria-subministraments-basics-covid?category= 

  Termini per presentar la sol·licitud 

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i 

restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària 

destinada a la prestació. 

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per 

subministraments bàsics. 

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud per internet i es 

resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el 

pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 

7 dies hàbils. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category
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Ajuts per al lloguer de l’habitatge habitual  

   

  Objecte de l’ajut 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat les condicions 

d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i 

social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual. L’ajut es 

pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, 

des d’abril fins a setembre de l’any 2020, amb un import màxim 

mensual de 750 €.  L’ajut s’haurà de destinar a pagar la quota 

mensual del lloguer, o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família 

hagi demanat. 

 

  Beneficiaris i requisits 

Ajut adreçat a famílies arrendatàries que estiguin en situació de 

vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la 

COVID-19, i a la persona titular del contracte de lloguer o a qualsevol 

dels membres de la unitat familiar, i que s’hagin vist afectades per: 

●  Estar en situació d’atur. 

●  Un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO). 

● Una reducció de la jornada de treball que els suposi una pèrdua 

d’ingressos. 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajut? 

Les persones que disposin d’un contracte de lloguer, d’acord amb la 

Llei d’arrendaments urbans, d’un pis o d’una casa que en constitueixi 

l’habitatge habitual. També han de tenir la residència legal a 

Catalunya. 
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El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el 

mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no pot ser superior: 

● Amb caràcter general, a 1.613,52 € mensuals. Aquests ingressos es 

podran incrementar en 53,78 € per cada fill a càrrec o per cada 

persona gran de 65 anys a la unitat familiar, o en 80,67 € per fill, si la 

família és monoparental. 

●  No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 € mensuals 

quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus 

descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a càrrec algun 

membre amb una discapacitat reconeguda superior al 33% 

(intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu 

que l’incapaciti per treballar. Si és la persona deutora principal qui 

pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins als 

2.689,20 € mensuals. 

● La renda de lloguer, més les despeses i els subministraments 

bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, 

telefonia i quota de la comunitat), ha de ser superior o igual al 35% 

dels ingressos nets de la unitat familiar. 

● La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de 

lloguer dels mesos de gener, febrer i març del 2020 . Si el contracte 

s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament 

des de l’inici del contracte. 

 

  Terminis 

Fins al 30 de setembre del 2020  o fins a l’exhauriment de la dotació 

pressupostària. El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar 

la resolució és de 6 mesos a comptar des de la data de la seva 

presentació. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi 

notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud 

per silenci administratiu. 

 

  Com es pot sol·licitar 
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En el cas de Mataró, l’Oficina Local de l’Habitatge gestiona la 

campanya col·laborant amb l’Agència de l’Habitatge i oferint tota la 

informació necessària, assistència i suport al ciutadà.  

Telemàticament a través del web de la Generalitat de Catalunya:   

 

● Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és 

resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del 

lloguer. 

Enllaç per fer la sol·licitud 

● Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és 

fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front. 

Enllaç per fer la sol·licitud 

 

  Més informació 

Oficina Local de l’Habitatge de Mataró (PUMSA)    

Pàgina web Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

També, la Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament el 

número d’atenció telefònica 900 922 841, de 9 a 14 hores. 

 

http://www.pumsa.cat/habitatge/ajuts-pagament-lloguer/
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?moda=1
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?moda=2
http://www.pumsa.cat/habitatge/ajuts-pagament-lloguer/
http://www.pumsa.cat/habitatge/ajuts-pagament-lloguer/
http://www.pumsa.cat/habitatge/ajuts-pagament-lloguer/
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Pla de desescalada cap a la nova 

normalitat post Covid-19 
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Més informació: 

Pla per a la transició vers una nova normalitat (PDF) 
Annex II: Previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establertes en l’estat 
d’alarma (PDF) 
 
 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf


Més informació
 Tel. 93 169 65 02
 serveiempresa@tecnocampus.cat

www.mataro.cat/coronavirus
 @matarocat  /   Ajuntament de Mataró

www.tecnocampus.cat/ca/atencio-empreses-coronavirus

«Aquesta guia és una recopilació de les darreres mesures i informacions publicades pels governs 
central, autonòmic i local. Els continguts no poden ser considerats, en cap cas, substitutius de la 
legislacióvigent, ni d’assessorament legal ni de cap altra naturalesa. Aquests continguts i dades són 
elaborats per l’Ajuntament de Mataró i Tecnocampus Mataró-Maresme, exclusivament amb una 
finalitat informativa. L’Ajuntament de Mataró i Tecnocampus Mataró-Maresme, es reserven el dret 
d’actualització i de rectificació, sense assumir al respecte cap responsabilitat.»
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