DATA DE REVISI : 23 DE

DEL 2020

A
BA
-19
A

A

1

5

8

9

6

7

7

0

6

5

MESURES ECON MIQUES

//

DATA DE REVISI : 23 DE JUNY DEL 2020

C
e i de c
ab aci e e A
a e de
Ve d e i Mic Ba
e eac i a a
c aci i
ac i i a e
e ed a i a a 2
ie de
E a : en termini.
Da a de fi a i aci : 31/12/2020 o fins a exhaurir-ne els fons disponibles.
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treballadors i amb una facturaci anual inferior a 2.000.000 ).
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Finalitat: Projectes d autoocupaci .
Import m xim: 25.000 (100 % de la inversi ).
Tipus d inter s: fins al 31 de desembre de 2020 el 5,90 %.
Requeriment: Aportar un Pla d empresa i un informe favorable de viabilitat em s
per l Eina Espai Empresarial.
TRAMITACI
CaixaBank - MicroBank.
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Finalitat: Destinat a finan ament de capital circulant.
Import m xim: 25.000 .
Tipus d inter s: Inter s fix 3,90 %.
Comissions: Sense comissi d apertura, estudi, cancel laci parcial o total.
Requeriment: Aportar un informe de necessitats de circulant em s per l Eina
Espai Empresarial.
TRAMITACI
CaixaBank - MicroBank.
M S INFORMACI
espaiempresarial@leina.org
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Ajuntament del Vendrell

E a : finalitzat
Da a de fi a i aci : del 8 de maig al 28 de maig de 2020 PENDENT DE RESOLUCI
(ambd s inclosos)
A
i
ad e a: Persones aut nomes, microempreses i
petites empreses
BENEFICIARIS
Persones treballadores aut nomes, microempreses i petites empreses de
fins a 15 treballadors, amb domicili del centre de treball al municipi del
Vendrell, que hagin hagut de suspendre la seva activitat, o que no havent
hagut de suspendre la seva activitat hagin tingut una reducci dr stica i
involunt ria de la seva facturaci
i que hagin registrat p rdues
econ miques com a conseq ncia dels efectes de la situaci de crisi
sanit ria.
S ent n per centre de treball aquella activitat comercial, industrial o de
serveis que es localitza i es desenvolupa al terme municipal del Vendrell.
En queden excloses aquelles persones treballadores aut nomes,
microempreses i petites empreses que tinguin el domicili fiscal al municipi
del Vendrell, per que desenvolupin la seva activitat en centres de treball
localitzats en altres municipis.
IMPORT
La quantia de l'ajut pot ser fins a un m xim de 600 euros.
SOL LICITUD
Les persones interessades hauran de presentar la sol licitud mitjan ant
model normalitzat a trav s de la seu electr nica de l Ajuntament del
Vendrell elvendrell.net/covid19.
Les sol licituds es classificaran per ordre de presentaci en el registre
general de l Ajuntament del Vendrell. El procediment ser el de concessi
directa, en la modalitat de concurr ncia no competitiva.
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Modificaci del calendari de pagament de tributs a trav s de BASE:
Recaptaci volunt ria. No es cobraran els padrons IBI, Impost de
vehicles ni Escombraries en els terminis que estaven establerts en el
calendari del contribuent, i queden ajornats a expenses de l evoluci
de l estat d alarma.
Recaptaci executiva. No s iniciar el procediment de constren iment
per deutes no abonats en volunt ria. Se susp n la tramitaci dels
expedients d executiu en curs.
Els establiments afectats pel tancament obligatori mentre duri l'estat
d'alarma no hauran de pagar la part proporcional de les taxes
de mercats de venda no sedent ria i d'ocupaci de la via p blica per a
terrasses.
Mesures d inter s d Aig es del Vendrell davant la

: (EXHAURIT)

Suspensi de tots els talls de subministrament durant l estat d alarma.
Consum estimat ero , des del 14 de mar , als comer os obligats al
tancament per l estat d alarma i fins a que el govern en decreti la
finalit aci .
Subministrament d aigua sense cost als hotels medicalit ats.
Ajornament i fraccionament de deutes a trav s de plans personalit ats a
clients dom stics, aut noms i PIME s.
Exist ncia de fons de solidaritat i bonificacions per a col lectius
vulnerables o en risc d exclusi .
Refor dels canals d atenci telem tica permanent a disposici dels
ciutadans (tel fon, web, email d atenci al client).
Atenci al client f sica personalit ada en casos d urg ncia i que no es
puguin dur a terme a trav s dels diferents canals telem tics.
Enlla oficial
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Prestació extraordinària per a subministraments bàsics
per a professionals de la cultura
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Estat: en termini
Data de finalització: fins que s’esgoti la partida pressupostària.
A qui s’adreça: A professionals de les arts escèniques, arts visuals, música
i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi
sanitària a Catalunya.
QUÈ ES SUBVENCIONA?
Es tracta d’un pagament únic i extraordinari de 1.024,42€ per ajudar a les
persones i famílies que han vist reduïts els seus ingressos per la crisi de la
Covid-19.
QUINES CONDICIONS CAL COMPLIR?
Ser més gran de 18 anys i estar empadronat i residir legalment en un
municipi de Catalunya.
Haver exercit alguna activitat professional per activitats de les arts
escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya
Haver cotitzat com a mínim 15 dies l' any 2019.
No haver obtingut cap tipus d' ingressos, entre el 14 de març i el 6 de
maig del 2020, o que aquests no hagin superat conjuntament, en
còmput mensual, l'import del salari mínim interprofessional.
FINS QUAN ES POT DEMANAR L’AJUT?
Aquesta prestació s'atorga pel procediment de concurrència no competitiva
i fins que s’esgoti la partida pressupostària.
ÉS COMPATIBLE AMB ALTRES AJUTS?
És incompatible amb la percepció d'altres ajuts, prestacions d'atur i
per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques
percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut
i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats,
meritats entre el 14 de març i el 6 de maig del 2020, que superin
conjuntament l'import del salari mínim interprofessional.
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En el cas que els ingressos no superin aquest import, es dedueixen de
la quantia de la prestació.
Aquesta prestació també és incompatible amb les altres prestacions
econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a què pugui
tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats
complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot
comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d'aquelles.
COM ES TRAMITA L’AJUT?
A través de Canal Empresa, fent el tràmit de Prestació extraordinària per a
subministraments bàsics per a professionals de la cultura.
QUINA DOTACIÓ TÉ AQUESTA LÍNIA DE SUBVENCIÓ?
L'mport màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 5.000.000
d'euros.
Enllaç oficial
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Departament d Empresa i Coneixement

E a : en termini.
Da a de fi ali aci : 30/06/2020
i ad e a: micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la
producci de Catalunya.
Convocat ria de subvencions del Departament d Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya per a micro i petites afectades econ micament
per la situaci de crisis ocasionada per la Covid-19.
L objectiu s que aquestes empreses puguin fer efectiva la continu tat de
la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/es amb contracte
indefinit.

Poden ser benefici ries d aquests ajuts les micro i les petites empreses
industrials i de serveis a la producci l activitat principal de les quals
estigui inclosa en els seg ents CCAE-2009:
Empreses industrials: 10 a 32. Empreses de serveis a la producci : 331,
332, 35 a 39.
Han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya i han d acreditar una
reducci de la facturaci superior al 33 % durant el per ode incl s entre
l 1 de mar de 2020 i el 30 d abril de 2020 respecte al mateix per ode de
l any anterior. Les empreses de serveis a la producci tamb han
d acreditar que el sector industrial representa m s del 50 % de la seva
xifra de negoci.
A efectes d aquesta Ordre s ent n per:
Microempresa: aquella que l 1 de mar de 2020 tingu s menys de 10
treballadors/ores.
Petita empresa: aquella que l 1 de mar de 2020 tingu s entre 10 i 49
treballadors/ores.
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La subvenci
treballador/a
indefinit.

consistir en una aportaci
que l empresa benefici ria

nica de 1.500
mantingui amb

per cada
contracte

L import m xim de subvenci per a empresa benefici ria ser el seg ent:
7.500 per a empreses que tinguin un m xim de 5 treballadors/es
contracte indefinit.
12.000
per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/es
contracte indefinit.
30.000 per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/es
contracte indefinit.
60.000 per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/es
contracte indefinit.

amb
amb
amb
amb

És subvencionable el nombre de treballadors/es amb contracte indefinit
mantingut per l empresa benefici ria entre l 1 de mar de 2020 i, almenys,
fins al 31 de desembre de 2020.
Es considerar que s ha acomplert l objecte de la subvenci si s ha
mantingut, almenys, el 80 % dels llocs de treball amb contracte indefinit
que l empresa tenia contractats a 1 de mar de 2020.
L incompliment d aquest punt comporta la revocaci total de l ajut atorgat.
Si es compleix l objecte de la subvenci per no s ha mantingut el 100 %
dels treballadors/es amb contracte indefinit, l ajut es reduir
proporcionalment.
TERMINI PER PRESENTAR LA SOL LICITUD
S inicia a partir de l endem de la publicaci
durant 20 dies naturals.

al DOGC i romandr

TRAMITACI
A trav s del Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
Enlla oficial
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1/12/2020
empreses (fins a 10 treballadors) i aut noms.
La finalitat d'aquesta mesura és que els treballadors aut noms i les
microempreses, la situaci de les quals s'ha vist agreujada per efectes de
les mesures preventives i de contenci derivades de la situaci de la
Covid 19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant aix la desocupaci de
les persones amb les quals tinguin una relaci laboral.

Les microempreses i treballadors aut noms que ocupin fins a 10
treballadors, que hagin vist suspesa la seva activitat per ra de la
declaraci de l estat d alarma. an de mantenir el 100 de la plantilla que
tenien com a m nim durant els dotze mesos seg ents a l atorgament de
l ajut per al reinici de l activitat.
S n subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part
de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de , per un
per ode de sis mesos des del reinici de l activitat.La quantia de la
subvenci a atorgar és un m dul econ mic equivalent al 50 del salari
m nim interprofessional.
Ajuts compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa
finalitat que estigui finançant per altres administracions o ens p blics o
privats, ja siguin d àmbit local, nacional, estatal, Uni Europea o
d Organismes Internacionals.

Estaran disponibles a l espai Tràmits de la Seu electr nica de la
Generalitat de Catalun a.

MESURES ECONÒMIQUES

2
ins esgotament del pressupost

DOGC
Enllaç oficial

//

DATA DE REVISIÓ: 23 DE

DEL 2020

MESURES ECON MIQUES

//

DATA DE REVISIÓ: 23 DE

DEL 2020

3
Consorci de Comer , Artesania i Moda de Catalun a (CCAM) . Departament d Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalun a

n termini
30/06/2020
ntitats i empreses del comer , serveis, artesania i moda.
El pla d ajuts inclou 7 programes espec fics del sector del comer ,
l artesania i la moda.
Bases
Convocat ria mbit comer
Convocat ria mbit artesania
Convocat ria mbit moda
Les sol licituds es poden presentar a partir del 30 d abril per mitjans
telem tics a trav s del Canal Empresa, al web del CCAM, o
del Departament d Empresa i Coneixement juntament amb la
documentaci espec fica que es requereix en cadascuna de les l nies del
pla d ajuts.
Les sol licituds s acceptaran per ordre d entrada fins que s esgoti el
pressupost.
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Els programes que es poden tramitar actualment s n els seg ents:
Suport a les entitats representatives del sector del comer
Suport a la xarxa associativa de comer , artesania i moda
Reactivaci del COMER
Suport a la inversi per a la nova implantaci de comer os i
millora comercial dels establiments
Reactivaci de la MODA
Reactivaci de l ARTESANIA
Suport a ens locals en l mbit del comer i l artesania
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Seguridad Social - Ministerio de inclusi n, Seguridad Social

Migraciones (Gobierno de Espa a)

en termini
31/12/2020
aut noms i particulars
Els treballadors per compte propi o aut noms, amb les activitats suspeses
pel Decret d alarma o quan la seva facturaci en el mes anterior al qual
sol liciti la prestaci es vegi redu da, almen s, en un 75 % en relaci amb
la mitjana de facturaci del semestre anterior, tindran dret a la prestaci
extraordin ria per cessament d activitat sempre que es compleixin els
requisits seg ents:

Estar afiliats i en alta d aut noms en la data de la declaraci de l estat
d alarma.
En el sup sit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa
pel decret d alarma, acreditar la reducci de la seva facturaci en,
almen s un 75 %, en relaci amb l efectuada en el semestre anterior.
Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social.
La quantia de la prestaci
reguladora.

es determinar

aplicant el 70 % a la base

Aquesta prestaci tindr una durada d 1mes. S ampliar fins al darrer dia
del mes en qu finalit i l estat d alarma, en el sup sit que aquest es
prorrogui o tingui una durada superior al mes. El temps de la seva
percepci s entendr com a cotit at.
La percepci d aquesta prestaci ser incompatible amb qualsevol altra
prestaci del sistema de la Seguretat Social
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ICE

Espa a Exportaci n e Inversiones

en termini

31/12/2020

empreses
S habilita ICE Espa a Exportaci n e Inversiones per a la devoluci a les
empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o
futures edicions, de les quotes pagades per a la participaci en les fires, o
altres activitats de promoci de comer internacional, que hagin estat
convocades per l'entitat, quan aquestes siguin cancel lades, greument
afectades o ajornades per l'organit ador com a conseq ncia de la COVID19. En el sup sit d'ajornament l'empresa haur de justificar motivadament
la seva impossibilitat d'acudir a la nova edici .
S'habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que havien de
participar en els esdeveniments internacionals organit ats a trav s de les
entitats col laboradores d'ICE i a les pr pies entitats col laboradores, en
funci de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures
edicions, quan les activitats siguin cancel lades com a conseq ncia de la
COVID 19.

https://bit.l /2SeL 3q

Enlla oficial
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ICE

Espa a Exportaci n e Inversiones

31/12/2020
PIMES i empreses de mitjana capitalit aci
Suport al manteniment d'activitats d'alt valor afegit i la creaci de
capacitats per a la reactivaci de l'economia, aix com donar suport a
actuacions davant de la
.
Ajuts parcialment reemborsables per projectes I D per a PIMES i empreses
de mitjana capitalit aci .
P O EC E
Ajuts parcialment reemborsables
Projectes d'R D en totes les seves tipologies
Projectes d'R D Transfer ncia Cervera
Projectes FEMP en totes les seves tipologies
L nia Directa d'Innovaci (LIC) L nia Directa d'Expansi (LICA)

Enlla oficial

MESURES ECONÒMIQUES

//

DATA DE REVISIÓ: 23 DE

DEL 2020

19
Agència Estatal de l'Administraci Tributària

en termini
1/12/2020
empreses
S'estableix un tipus impositiu de l'IVA del 0
aplicable als lliuraments
interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material
sanitari. I es rebaixa el tipus per revistes, llibres i diaris digitals al
.
Mesures adoptades en l'àmbit fiscal en l Impost de Societats i en l IRP
(M duls):
1. IVA productes farmacèutics: ins al 1 de juliol de 2020 tipus impositiu
de l'IVA del 0
aplicable als lliuraments interiors, importacions i
adquisicions intracomunitàries d'aquest tipus de béns i que els seus
destinataris siguin entitats p bliques, sense ànim de lucre i centres
hospitalaris.
2. Respecte l impost de Societats:
Empreses que no superin 600.000
de volum d operacions es permet,
per als per odes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb
efectes exclusius per a aquest per ode, que exerceixin l'opci per fer els
pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del per ode
dels , 9 o 11 primers mesos.
Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opci anterior i
l'import net de la xifra de negocis no sigui superior a 6.000.000 d'euros
es preveu que pugui realitzar se el pagament fraccionat i hagi de
presentar se en els vint primers dies del mes d'octubre de 2020.
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. IRP (estimaci objectiva) i IVA
M duls:S'adapta la xifra real de
negoci, de forma proporcional al per ode temporal afectat per la
declaraci de l'estat d'alarma en les activitats econ miques, el càlcul dels
pagaments fraccionats en el mètode d'estimaci objectiva de l'Impost
sobre la Renda de les Persones
siques i l'ingrés a compte del règim
simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.
. IVA productes culturals digitals:Es redueix al per
el tipus impositiu
d IVA dels productes culturals i d'informaci dels ciutadans de tipus
digital.

Real Decreto le
complementarias
https://bit.l /2 c
Enllaç oficial
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Ag ncia Estatal d Administraci Tribut ria (AEAT)

en termini
30/09/2020
empreses
Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i
autoliquidacions tribut ries que s hagin de fer efectius entre el 13 de mar
i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer
trimestre i les mensuals de febrer, mar i abril).
Es podran ajornar aquells deutes tributaris que no superin els 30.000
euros, sense necessitat d aportar cap tipus de garantia.
Les condicions de l'ajornament seran les seg ents:

El termini ser de sis mesos.
No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de
l'ajornament.
Enlla oficial

Ag ncia tribut ria de Catalun a

en termini
fins que finalit i l'estat d'alarma
empreses

En atenci a les dificultats que la situaci excepcional generada per la
pot comportar, s'han flexibilit at els terminis amb qu compta
el contribuent i a la vegada s han establert morat ries en el pagament i la
possibilitat de demanar ajornaments.
Enlla oficial
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Ag ncia Tribut ria de Catalun a

en termini
20/10/2020
empreses
El termini de presentaci i ingr s de les autoliquidacions de l'impost sobre
les estades en establiments tur stics corresponent al per ode compr s
entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de mar del 2020, establert entre
l 1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional ser entre els dies
.
Empreses tur stiques que ofereixin el servei d allotjament i equipaments
subjectes a l impost.
Enlla oficial

B

(
)

Ministerio de Inclusi n, Seguridad Social

Migraciones

en termini
30/06/2020
aut noms i empreses
Els contractes fixos discontinus que es realit in entre els mesos de febrer i
jun en els sectors de turisme, comer i hostaleria vinculats a l'activitat
tur stica podran aplicar una bonificaci
del 50 % de les quotes
empresarials a la Seguretat Social per a conting ncies comunes, aix com
per als conceptes de recaptaci conjunta de desocupaci , FOGASA i
Formaci Professional d'aquests treballadors.
Enlla oficial
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B
Ag ncia Tribut ria de Catalun a

en termini
30/06/2020fins que estigui vigent l estat d alarma
aut noms i empreses
Bonificaci de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o at ar
que grava les m quines recreatives i d'at ar.
S'estableix una bonificaci de la quota de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o at ar que grava les m quines recreatives i d'at ar en el
percentatge equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent l'estat
d'alarma, respecte del total de dies del trimestre natural corresponent al
primer termini d'autoliquidaci
que s'inici despr s de la data de
finalit aci de l'estat d'alarma. Aquesta bonificaci s'aplicar per una
nica vegada en l'autoliquidaci corresponent al per ode de liquidaci
trimestral esmentat.
Enlla oficial
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Tresoreria General de la Seguretat Social. (Ministeri d Inclusi , Seguretat Social i Migracions)

en termini
31/12/2020
aut noms i particular
Modificacions en mat ria de gesti recaptat ria de la Seguretat Social.

Modificaci de las quanties dels deutes ajornats exigits a l art. 33.4.b)
del Reglament general de recaptaci de la Seguretat Social. No ser
necess ria la constituci de garanties per a assegurar el compliment de
l ajornament quan el total del deute a ajornar sigui igual o inferior a
150.000
o quan el deute que cal ajornar sigui inferior a 250.000 ,
s acordi l ingr s, com a m nim, d un ter d aquesta ltima abans que
hagin transcorregut 10 dies des de la notificaci de la concessi , i la
resta en els dos an s.

BOE n m.99 de 9 d abril, de 2020

Enlla oficial
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Tresoreria General de la Seguretat Social

en termini
31/12/2020
aut noms i empreses
Morat ria de les cotit acions socials a la Seguretat Social: Es podr
atorgar morat ries de sis mesos, sense interessos, a les empreses i
treballadors per compte propi inclosos en el R gim de la Seguretat Social.
La morat ria, en els sup sits que sigui concedida afectar al pagament de
les cotit acions a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptaci
conjunta,
amb
motiu de l estat d alarma.
Per ode de meritaci :

Per a empreses: entre els mesos d abril i jun de 2020.
Per a aut noms: entre maig i juliol de 2020.
ser aplicable la morat ria als codis de compte de cotit aci pels quals
les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l aportaci
empresarial aix com en les quotes de recaptaci conjunta.
La concessi de la morat ria es comunicar
seg ents al de la sol licitud.

en el termini dels tres mesos

Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social: Les
empreses i aut noms inclosos en qualsevol r gim de la Seguretat Social
o els autorit ats per actuar a trav s del Sistema de remissi electr nica
de dades en l mbit de la Seguretat Social (sistema RED), sempre que no
tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol licitar un ajornament
en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, el termini
reglamentari d ingr s del qual tingui lloc entre els mesos d abril i jun
de 2020. Aquest ajornament es produir en els terminis i condicions
establerts per la normativa de la Seguretat Social; essent d aplicaci un
inter s del 0,5 %.
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Morat ria de les cotit acions socials a la Seguretat Social: Les
sol licituds de morat ria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General
de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis
de reglamentaris d ingr s corresponents als per odes de meritaci
establerts.
Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social: Les
sol licituds d ajornament hauran d efectuar-se en el transcurs dels 10
primers dies naturals del termini reglamentari d ingr s.

Les sol licituds de morat ria hauran de presentar-se:
Empreses: sistema RED
Aut noms: a trav s del Sistema RED o pels mitjans electr nics
disponibles a la seu electr nica de la Secretaria d Estat de la Seguretat
Social (SEDESS).
https://bit.l /2
Enlla oficial

gMB
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Institut Català de inances

en termini
1/12/2020
empreses
Petites i mitjanes empreses

Import: de 250.000

a 2.000.000 .

Termini: fins a 5 an s, amb fins a 1 an de carència incl s.
Tipus d interès: EUR
el 2,75 .

OR a 12 mesos més un diferencial d entre el 0,95

Comissions: d obertura, màxim del 0,25
d amortitzaci , del 0,25 .

i

del nominal del préstec

Garanties: a determinar en funci del projecte.
Requisits de les empreses per demanar el préstec d'aquest tram (entre
250.000 i 2 M):
Tenir entre 5 i 250 treballadors.
Tenir un volum de facturaci inferior als 50 milions d euros o un balanç
de com a màxim
milions d euros.
Tenir una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l afectaci pel brot
de la Covid 19, que s haurà d acreditar documentalment.

TE T RE ÓS DE L'ANUNCI
2020
Enllaç oficial

Programa operatiu

EDER a Catalun a 201
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ovid
Institut Català de les inances (IC )

en termini
1/12/2020
empreses
Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseq ència
de la situaci derivada de la Covid 19 o per refinançar operacions.

Import: fins a 2,5M .
Termini: fins a 5 an s amb fins a un an de carència per a aut noms i
pimes fins a an s, amb 1 an de carència per la resta.
Interès: EUR

OR a 12 mesos més un diferencial de fins al

.

Comissions: sense comissions.
El Departament de la Vicepresidència i d Economia i
davant l IC , el 80 del risc viu de les operacions.

Préstec subjecte a fons.

Demana el teu préstec IC Crèdit

Enllaç oficial

COVID 19.

isenda assumeix,

//
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ICF Institut Catal de Finances

AVALIS

en termini
31/12/2020
empreses
Pr stec amb aval del 100 % d'Avalis de Catalun a per cobrir les
necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseq ncia de la
situaci derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a
mantenir llocs de treball.

Import: pr stecs de les entitats financers entre 50.000
l aval d Avalis pel 100 % del principal.

i fins a 1M

, amb

ntre 2 i 5 an s amb fins a 1 an de car ncia incl s.
Inter s: per part de les entitats financeres, limitaci
12 mesos m s un diferencial m xim del 2,35 %.
Comissions: Comissi d'Administraci
Sense comissi d'obertura ni d'estudi.

Enlla oficial

del preu a EURIBOR a

0,65 %
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L
Avalis de Catalun a SGR

en termini
30/09/2020
empreses
L nia d avals, ser l entitat financera qui es posi en contacte amb Avalis de
Catalun a.
Pr stecs de les entitats financeres entre 50.000

i fins a 1M

, amb

l aval d Avalis pel 100 % del principal.
Entre 24 i 60 mesos que pot incloure un m xim de 12 meses de car ncia.
Inter s: Per part de les entitats financeres, limitaci del preu a EURIBOR a
12 mesos m s un diferencial m xim del 2,35 %. Sense comissi d obertura ni
d estudi.
Comissions: Comissi d Administraci i Risc (CAiR) del 0,65 % del cost de
l aval. Sense comissi d obertura ni d estudi.

Les entitats financeres que hi estiguin interessades, es poden posar en
contacte amb Avalis al correu electr nic: informacio@avalis.cat

Enlla oficial
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L
ICO - Instituto Cr dito Oficial

en termini
31/12/2020
empreses
Amb l objectiu de facilitar el manteniment de l ocupaci i pal liar els
efectes
econ mics
de
la
, el
Ministerio de Asuntos Econ micos
Transformaci n Digital atorgar avals
al finan ament concedit per entitats de cr dit i altres entitats a empreses
i aut noms per atendre les necessitats derivades, entre altres, de la gesti
de factures, necessitat de circulant, venciments d obligacions financeres o
tribut ries i altres necessitats de liquiditat.
Es podran concedir avals por un import m xim de 100.000 milions
d euros.
La l nia permet el finan ament per afrontar salaris, factures, circulant o
altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d obligacions
financeres o tribut ries.
CA AC E

I

E

Pr stecs i operacions formalit ats o renovats amb posterioritat al 17 de
mar de 2020
Import m xim del pr stec per client: m xim de 1,5 milions d'euros en
una o diverses operacions de pr stec a aut noms i empreses
(ajuts m nimis).
Percentatges m xims dels avals.
En el cas de pimes i aut noms l'aval ascendir com a m xim al 80 % de
l'operaci .
En empreses que no reuneixin la condici de pime l'aval podr cobrir
com a m xim el 70 % de noves operacions i el 60 % d'operacions de
renovaci .
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Termini de sol licitud dels avals: fins al 30 de setembre de 2020.
Termini de venciment m xim de l'aval: El termini de l'aval em s
coincidir amb el termini de l'operaci fins a un m xim de 5 an s.

A trav s de les entitats financeres.

Enlla oficial
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Red.es - Portal Acelera P me

en termini
31/12/2020
Aut noms i pimes
Programa Plan Acelera est
digitalit aci .

destinat a donar suport a l acceleraci

de la

El programa est dividit en tres mesures:
Mesures de suport per tal d accelerar el proc s de digitalit aci des de
l'assessorament i la formaci .
Mesures de suport a la creaci de solucions tecnol giques per a la
digitalit aci de les empreses.
Mesures de finan ament per impulsar el projecte i en particular la seva
digitalit aci i pal liar l impacte de la
. M s informaci i
tramitaci Enlla oficial.

Enlla oficial
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ICF Institut Catal de Finances

en termini
31/12/2020
empreses
L ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer,
formalit a i gestiona el pr stec.

Import: entre 20.000 i 300.000 per empresa o grup empresarial.
Fins a 5 an s, amb fins a 1 an de car ncia incl s.
Inter s: EURIBOR a 12 mesos m s un diferencial m xim del 3 %.
Comissi : sense comissions.
Garanties: a determinar en funci del projecte.
El Departament de Cultura assumeix, davant l ICF, el 80 % del risc viu de
les operacions.

Fins a exhaurir pressupost

Demana el teu pr stec ICF Cultura Liquiditat (al formulari s haur
d especificar en el camp Breu resum de les necessitats de finan ament
que es tracta de necessitats de liquiditat per la
).
Enlla oficial
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CERSA (Compa a espa ola de Reafian amiento)

en termini
31/12/2020
empreses
Nou paquet de mesures per sostenir l'activitat econ mica, davant de les
dificultats transit ries provocades per la crisi de la
.
S'obre una l nia amb cobertura extraordin ria del risc de cr dit
d'operacions de finan ament per a pimes afectades en la seva activitat per
la
.
EFE NCI
BOE Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de mar , pel qual s adopten mesures
urgents complement ries en l mbit social i econ mic per afrontar la

https://bit.l /2 nu b0

Enlla oficial
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D
Comissi Europea ( ori on 2020) i altres organismes

en termini
31/12/2020
empreses
Amb un pressupost global de 80.000 milions d euros, les empreses
catalanes poden aprofitar les darreres convocat ries d ori on2020 per
donar un impuls a la seva R D I.

Veure cada convocat ria

E SCALATE4COV
EIC-Accelerator (Green Deal, omen led-companies,
eadstart (EIT ealth)
AMable Calls for Ideas for Additive Manufacturing (

Enlla oficial

)
)
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L
CESCE - Compa ia Espa ola de Seguros de Credito a la Exportaci n

en termini
31/12/2020
empreses

L nia de cr dits de circulant gestionada per CESCE en la seva qualitat
de gestor exclusiu del les assegurances a compte de l Estat. (Les
cobertures seran atorgades per CESCE.)
T car cter extraordinari per un per ode de 6 mesos.
No han d'estar lligats a contractes d exportaci .
auran de respondre a noves necessitats de finan ament i no a
situacions pr vies a la crisi actual.
El percentatge de cobertura del risc de cr dit no superar el 80 %.

Empreses internacionalit ades o en proc s d internacionalit aci .
Empreses que s enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d acc s
al finan ament com a resultat de la

Enlla oficial

//
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EMP ENDE

I D

(

Secretaria d Estat de Turisme

en termini
31/12/2020
empreses
Amb car cter general se susp n, sense necessitat de sol licitud pr via i
durant el per ode d un an , el pagament d interessos i amortit acions
corresponents als pr stecs concedits per la Secretaria d Estat de Turisme.
En conseq ncia, aquests seran exigibles en la mateixa data de l an
seg ent al que figura en la resoluci de concessi del pr stec, sense que
impliqui la meritaci d interessos addicionals.

Estan incloses les l nies seg ents:
Emprendetur I D
Emprendetur Desarrollo de productos innovadores
Emprendetur venes Emprendedores
Emprendetur Intenacionali aci n

Els pagaments en concepte d interessos i amortit acions d aquests
pr stecs seran exigibles en la mateixa data de l an seg ent al que figura
en la resoluci de concessi del pr stec, sense que impliqui la meritaci
d interessos addicionals.
Enlla oficial
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P M
Secretaria General d Ind stria i de la Petita i Mitjana Empresa. Ministeri d Ind stria, Comer
Turisme

en termini
03/11/2020
empreses
Modificaci del moment i el termini per a l aportaci de garanties en les
convocat ries de pr stecs concedits per la SGIP ME pendents de resoluci
en el moment d entrada en vigor del Reial Decret 462/2000, de 14 de
mar .
Refinan ament dels pr stecs concedits per la SGIP ME.

Empreses que hagin sol licitat o siguin benefici ries de pr stecs atorgats
per la Secretaria General d Ind stria de la Petita i Mitjana Empresa.

https://bit.l /2 6oMS8

Enlla oficial

i
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CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnol gico Industrial

en termini
30/06/2020
empreses
Amb l objectiu d arribar a un major nombre d empreses s han flexibilit at
alguns dels criteris del programa INNVIERTE.
Desaparici dels terminis anunciats a la web. Fins al moment, l an lisi dels
inversors homologats i les inversions a realit ar s havien de portar a terme
un mes i mig abans de la celebraci de cada Consell. Amb aquesta mesura
desapareix aquests terminis.
La inversi m nima inicial podr ser de 250.000 euros.
En aquelles situacions on els fons vagin destinats al desenvolupament
tecnol gic que tinguin com objectiu un impacte en els protocols o
tractaments relacionats amb la
, es podran realit ar inversions
inferiors a 250.000 euros.

Enlla oficial
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A
Ag ncia Catalana de l Aigua (ACA)

en termini
31/12/2020
aut noms i empreses
En el moment que s aixequi la suspensi dels terminis per a la presentaci
d autoliquidacions i pagaments, les entitats subministradores podran
sol licitar un ajornament de pagament dels imports.
Les condicions de l ajornament s n les seg ents:
L import que cal ajornar ha de correspondre a factures del servei que
comprenen els consums corresponents als mesos d abril i maig del
2020.
El termini m xim de l ajornament ser de 6 mesos.
No s acreditaran interessos de demora durant aquest per ode.
Aix mateix, les persones f siques o jur diques, usu ries industrials i
assimilables d aigua que tinguin la condici de microempreses o petita
empresa o d aut nom poden acollir-se tamb a un ajornament del
pagament de les liquidacions del c non de l aigua emeses per l Ag ncia,
que inclouen els mesos d abril i maig del 2020.
Enlla oficial

//

MESURES ECON MIQUES

DATA DE REVISIÓ: 23 DE

DEL 2020

2
.

Ag ncia Catalana de l Aigua (ACA)

en termini
31/12/2020
establiments hotelers i c mpings
Els establiments hotelers, c mpings i altres allotjaments de curta durada
pagaran fins al 31 de desembre de 2020 el c non de l aigua per l aigua
que consumeixin.
Aquesta mesura, d'aplicaci autom tica (no cal fer cap tr mit).

Decret 12/2020, de 10 d abril (cap tol III, article 3).
Enlla oficial
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M
Govern d Espan a

en termini
30/06/2020
empreses i aut noms
Persones treballadores aut nomes, empres ries i professionals respecte
dels immobles afectes a la seva activitat econ mica tindran un major
termini per saldar les seves quotes de deute

P rdua substancial dels seus ingressos o una caiguda de les seves
vendes d almen s el 40 %.
Sup sits de vulnerabilitat.
Suspensi de les execucions hipotec ries (desnonaments) durant l Estat
d Alarma.

A la seva entitat financera.
Enlla oficial
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Empreses comercialit adores d electricitat, gas i determinats productes derivats del petroli

en termini
21/09/2020
aut noms i particulars
Flexibilit aci dels contractes de subministrament d electricitat per a
aut noms i empreses
Excepcionalment, les empreses es poden acollir a les seg ents mesures:

Podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de
subministrament.
Els distribu dors atendran les sol licituds de canvi de pot ncia o de
peatge d acc s.
Flexibilit aci dels contractes de subministrament de gas natural
Excepcionalment, les empreses es poden acollir a les mesures seg ents:
El titular del punt de subministrament podr sol licitar a
comercialit adora la modificaci del cabdal diari contractat.
Tots els estalvis derivats dels menors pagaments dels
conseq ncia de l aplicaci
d aquestes mesures hauran
repercutits ntegrament pel comercialit adors al titular del
subministrament.

la seva
peatges
de ser
punt de
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Suspensi
petroli.

de factures d electricitat, gas natural i productes derivats del

Excepcionalment, podran sol licitar, per mitjans que no suposin
despla ament f sic, la suspensi del pagament de les factures que
corresponguin a per odes de facturaci que continguis dies integrats en
l estat d alarma, incloent tots els conceptes de facturaci .

Flexibilit aci dels contractes de subministrament d electricitat per a
aut noms i empreses: tres mesos, un cop finalit at l estat d alarma.
Flexibilit aci dels contractes de subministrament de gas natural: tres
mesos, un cop finalit at l estat d alarma.
Suspensi de factures d electricitat, gas natural i productes derivats del
petroli: regularit aci de les quantitats degudes a parts iguals en les
factures emeses corresponents als per odes de facturaci en qu s integrin
els seg ents sis mesos, un cop finalit at l estat d alarma.

A trav s de les distribu dores/comercialit adores d electricitat, gas i
determinats productes derivats del petroli.
Enlla oficial
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Empreses comercialit adores d electricitat de refer ncia

en termini
31/12/2020
aut noms i particulars
Tindran la consideraci de consumidors vulnerables en el seu habitatge
habitual els professionals per compte propi o aut noms que acreditin tenir
dret a la prestaci per cessament total de la seva activitat o que hagin
redu t, com a m nim, en un 75 % la seva facturaci , en el mes anterior al
que es sol licita el bo social, en relaci a la mitjana de facturaci del
semestre anterior.

Treballadors aut noms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist
redu da la seva facturaci com a conseq ncia de la COVID-19.

Es podr acreditar la situaci
de consumidor vulnerable amb data
posterior a l entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de mar
(entrada en vigor: 14 de mar ).
En cap cas, la consideraci de consumidor vulnerable s estendr
mesos des de la seva meritaci .

m s de 6

El model de sol licitud i la documentaci acreditativa es pot trobar en
l Annex IV del Real Decreto-Le 11/2020, de 31 de mar .
Enlla oficial

ALTRES
MES RES
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Ministerio de Trabajo

Econom a Social

en termini
1/12/2020
empreses

lexibilitzar de forma temporal l' s del ons de Promoci i Educaci de les
Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de la Covid 19:
El ons de Promoci i Educaci de les Cooperatives podrà ser destinat, a
les seg ents finalitats:
Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de
necessitar per al seu funcionament.
A qualsevol activitat vinculada a ajudar a frenar la crisi sanitària de la
Covid 19 o a pal·liar els seus efectes, bé mitjançant accions pr pies o
bé mitjançant donacions a altres entitats, p bliques o privades.

Durant la vigència de l'estat d'alarma el Consell Rector assumirà la
competència per a aprovar l'aplicaci de ons d'Educaci o Promoci en
els termes previstos en l'apartat 1, quan per falta de mitjans adequats o
suficients l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser
convocada per a la seva celebraci a través de mitjans virtuals.
A aquests exclusius efectes, el ons de ormaci i Promoci Cooperatiu
que hagi estat aplicat d'acord amb la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest
article, no tindrà la consideraci d'ingrés per a la cooperativa.

Es prorroga per 12 mesos més el termini de 6 mesos l apartat b) del punt
2 de l article 1 de la Llei
/2015, de 1 d octubre, de societats laborals i
participades contemplat en l'esmentat precepte per aconseguir el l mit
previst en el mateix.Aquesta la pr rroga extraordinària serà aplicable
exclusivament a societats laborals constitu des durant 2017.
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Cooperatives des de la declaraci de l Estat d Alarma fins al
desembre de 2020 Societats Laborals no aplica.

Real Decreto le
15/2020, de 21 de
complementarias para apo ar la econom a
Enllaç oficial

abril, de medidas
el empleo.

1 de

urgentes
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SOC Consorci per a la
Social (L nia 2)

ormaci

Continua de Catalun a (L nia 1) i Direcci

General d Economia

pendent de convocatòria
1/12/2020
empreses
Aquestes mesures tenen per objecte l impuls de projectes de transformaci
digital i de nous models de negoci i activitat econ mica amb l objectiu de
mantenir l ocupaci . Aix com, reactivar econ micament les empreses
d economia social.

1. Destinada al suport dels treballadors de microempreses i aut noms que
ocupin fins a 10 treballadors.
La quantia de la subvenci a atorgar és un import màxim de 60.000 euros,
desglossada en els conceptes seg ents:

Un màxim de 0.000,00 euros per a la definici , dissen , execuci i
seguiment del projecte.
Un màxim de 0.000,00 euros per a l execuci de la formaci pel
desenvolupament dels projectes, en funci de les persones destinatàries
previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el m dul econ mic.
2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivaci
socioecon mica per a empreses cooperatives i de l economia
social mitjançant processos d intercooperaci i a través d actuacions
estratègiques, per tal d aportar a aquestes empreses eines i solucions per
poder afrontar millor els nous reptes de la nova realitat socioecon mica.

MESURES ECONÒMIQUES

0
ooperatives.

DOGC
Enllaç oficial

//

DATA DE REVISIÓ: 23 DE

DEL 2020

//

MESURES ECON MIQUES

DATA DE REVISIÓ: 23 DE

DEL 2020

1
F

E

Departament de Treball, Afers Socials i Fam lies

en termini
31/12/2020
empreses
Els Expedients Temporals de Regulaci d'Ocupaci (ERTES) causats per la
crisi del coronavirus seran considerats de for a major i les persones
treballadores tindran dret a la prestaci contributiva per atur, encara que
no compleixi el requisit de cotit aci pr via exigit.
L'expedient de regulaci d ocupaci temporal per for a major
justifica els tancaments emparats per normes legals, ja sigui el Reial
decret de mesures extraordin ries del Govern, aix com els tancaments que
han determinat altres administracions (Generalitat, Ajuntaments, etc.), i
tamb els que han de tancar per manca de subministraments o perqu
l'autoritat sanit ria n'ha determinat l'a llament.
La recepci d aquesta prestaci no computa a efectes del cobrament
posterior de la prestaci per atur.

L ERTO es pot presentar pels empresaris i empres ries que tinguin causa
per presentar-lo, encara que sigui per a un sol treballador.
Aquest tr mit es pot sol licitar en qualsevol moment. Tamb
demanar amb efectes retroactius.

Enlla oficial
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Departament d'Empresa i Coneixement, Ag ncia Catalana de Turisme i Direcci General de
Turisme de la Generalitat de Catalun a.

en termini
31/12/2020
aut noms i empreses
Dirigit als professionals del sector tur stic per facilitar informaci
d inter s i actualit ada (protocols, comunicats, preguntes freq ents ).
L Ag ncia Catalana de Turisme i la Direcci General de Turisme estan
duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informaci relacionada
amb la COVID-19 que afecta el sector tur stic catal .
Nou servei d atenci digital a les empreses, aut noms i professionals per
informar sobre les mesures econ miques i gestionar els diferents ajuts per
afrontar la COVID-19.
Anunci de la l nia de cr dit de 1.000 milions d euros per millorar la
liquiditat de les empreses i mitigar els efectes de la pand mia del
coronavirus.
Anunci d un ajut dotat amb 7,5 M
econ micament pel coronavirus.

pels treballadors aut noms afectats

Anunci de les mesures econ miques per part del govern espan ol.

Preguntes freq ents sobre turisme i la COVID-19.
B stia electr nica de la Direcci General de Turisme per respondre
consultes: cqc.turisme.empresa@gencat.cat
Formulari de contacte del Canal Empresa per l impacte econ mic de la
COVID-19.
Com a empresa, professional o persona consumidora, pots adre ar els teus
dubtes sobre contractes i serveis a la b stia de l Ag ncia Catalana de
Consum.

MESURES ECON MIQUES

//

DATA DE REVISIÓ: 23 DE

3
Oficina t cnica de barreres a la internacionalit aci
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Ag ncia de Residus de Catalun a

en termini
21/07/2020
aut noms i empreses

Empreses productores de residus i empreses de gesti de residus.
Ampliaci de terminis per a les fitxes d acceptaci (FA) i les notificacions
pr vies (NP) . No caducaran i s ampliar el termini de caducitat mentre duri
l estat d alarma.
Suspensi de terminis autoliquidacions c nons de residus. S ampliar
autom ticament pels dies que han quedat bloquejats per l estat d alarma.
Ampliaci de terminis autoliquidacions c nons de residus. Fins a un mes a
comptar des de l acabament de l estat d alarma.
Bonificacions en les taxes

Reducci del 50 % dels c nons sobre la deposici controlada dels
residus industrials i del c non sobre la deposici controlada dels
residus de la construcci durant els mesos d'abril i maig de 2020.
Inscripci telem tica al Registre de persones productores de residus de
Catalun a queden tots bonificats al 100 %.
Devoluci de fiances
Es pot sol licitar la devoluci fins al 31 de desembre de 2020.
Enlla oficial
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Departament de Cultura

en termini
30/06/2020
empreses
Enlla oficia

Agencia Tributaria de Catalun a

en termini
/
empreses

/2020

Enlla oficial

M
Ag ncia Tribut ria de Catalun a

en termini
Mentre duri l estat d alarma
aut noms i empreses
Enlla oficial
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