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Finalitat: Projectes d’autoocupació.
Import màxim: 25.000 € (100 % de la inversió).
Tipus d’interès: fins al 31 de desembre de 2020 el 5,90 %.
Requeriment: Aportar un Pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat emés
per l’Eina Espai Empresarial.

TRAMITACIÓ
CaixaBank - MicroBank.

Línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat
per superar els efectes de la crisi de la Covid-19.

Finalitat: Destinat a finançament de capital circulant.
Import màxim: 25.000 €.
Tipus d’interès: Interès fix 3,90 %.
Comissions: Sense comissió d’apertura, estudi, cancel·lació parcial o total.
Requeriment: Aportar un informe de necessitats de circulant emés per l’Eina
Espai Empresarial.

TRAMITACIÓ
CaixaBank - MicroBank.

MÉS INFORMACIÓ 
espaiempresarial@leina.org

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del
Vendrell i MicroBank per reactivar l’autoocupació i
l’activitat emprenedora mitjançant 2 línies de�ILQDQ©DPHQW
$MXQWDPHQW�GHO�9HQGUHOO

Estat: en termini.
Data de finalització: 31/12/2020 o fins a exhaurir-ne els fons disponibles.
A qui s’adreça: PAutònoms i persones jurídiques (microempreses fins a 9�
treballadors i amb una facturació anual inferior a 2.000.000 €).

Microcrèdits per afavorir la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de�
finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els�
col·lectius amb més dificultats.
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https://www.elvendrell.net/informacio/7281-l-ajuntament-del-vendrell-i-microbank-renoven-el-conveni-de-col-laboracio-per-reactivar-l-autoocupacio-i-l-activitat-emprenedora-l-ajuntament-del-vendrell-i-microbank-renoven-el-conveni-de-col-laboracio-per-reactivar-l-autoocupacio-i-l-activitat-emprenedora


Estat: finalitzat
Data de finalització: del 8 de maig al 28 de maig de 2020
(ambdós inclosos)
A qui s’adreça: Persones autònomes, microempreses i
petites empreses

BENEFICIARIS
Persones treballadores autònomes, 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 reducció dràstica i�
involuntària de la seva facturació i que hagin registrat pèrdues�
econòmiques com a conseqüència dels efectes de la situació de crisi�
sanitària.

S’entén 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 autònomes,�
microempreses i petites empreses que tinguin el domicili fiscal al municipi�
del Vendrell, però que desenvolupin la seva activitat en centres de treball�
localitzats en altres municipis.

IMPORT
La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 600 euros.

SOL·LICITUD
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud mitjançant�
model normalitzat a través �de la seu electrònica de l’Ajuntament del�
Vendrell elvendrell.net/covid19. 

Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre�
general de l’Ajuntament del Vendrell. El procediment serà el de concessió�
directa, en la modalitat de concurrència no competitiva.

Ajuts per al manteniment i l’impuls de les persones
treballadores autònomes i petites empreses en el context de
dificultats generades per la Covid-19
Ajuntament del Vendrell
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https://elvendrell.net/covid-19-al-vendrell/comerc-2
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=257439&idens=4316340003
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$TXHVW��DMXW��VHU¢��FRPSDWLEOH��DPE��DOWUHV��DMXGHV��S¼EOLTXHV��DPE��OD��PDWHL[D����
ILQDOLWDW����,JXDOPHQW���VHUDQ���FRPSDWLEOHV���DPE���ERQLILFDFLRQV���L���H[HPSFLRQV����
ILVFDOV�TXH�VȠDSOLTXHQ�D�HPSUHVHV�

7(50,1,

(O���WHUPLQL���SHU���SUHVHQWDU���OD���VROyOLFLWXG���VHU¢���GH��������GLHV���K¢ELOV���GHV����
GH�OȠHQGHP¢�GH�OD�SXEOLFDFLµ�GH�OȠDMXW�DO�%23�GH�7DUUDJRQD��&RQFUHWDPHQW�GHO��
��DO����GH�PDLJ��DPEGµV�LQFORVRV��

5(62/8&,�
(QOOD©�UHVROXFLµ

0�6� ,1)250$&,�
Enllaç oficial
espaiempresarial@leina.org
900338833

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.elvendrell.net/informacio/7189-s-aprova-un-ajut-per-al-manteniment-i-impuls-de-les-persones-treballadores-autonomes-i-petites-empreses
mailto:espaiempresarial@leina.org
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=257439&idens=4316340003


Enllaç oficial

0 Ģ

MESURES ECONÒMIQUES 

Modificació del calendari de pagament de tributs a través de BASE: 
Recaptació voluntària. 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’evolució �
de l’estat d’alarma. 
Recaptació executiva. No s’iniciarà el procediment de constrenyiment�
per deutes no abonats en voluntària. �Se suspèn la tramitació 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 sedentària i d'ocupació���de la via pública per a 
terrasses. 

0HVXUHV�MD�DGRSWDGHV�SHU�OȠ$MXQWDPHQW�GHO�9HQGUHOO
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https://www.elvendrell.net/informacio/7146-l-ajuntament-del-vendrell-activa-un-paquet-de-mesures-per-prevenir-el-contagi-del-covid-19




$MXWV�SHU�DO�PDQWHQLPHQW�GH� OȠRFXSDFLµ�HQ
PLFURHPSUHVHV� L� WUHEDOODGRUV�DXW´QRPV� �&RYLG����
SOC

(VWDW��HQ�WHUPLQL�
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 3�/��/2020
$�TXL�VȠDGUH©D��empreses (fins a 10 treballadors) i autònoms.

La finalitat d'aquesta mesura és que els treballadors autònoms i les���
microempreses, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de���
les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la���
Covid-19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de���
les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

%(1(),&,$5,6
Les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10���
treballadors, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la���
declaració de l’estat d’alarma. Han de mantenir el 100% de la plantilla que���
tenien com a mínim durant els dotze mesos següents a l’atorgament de�
l’ajut per al reinici de l’activitat.

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 sis mesos des del reinici de l’activitat.La quantia de la�
subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari�
mínim interprofessional.

Ajuts compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa�
finalitat que estigui finançant per altres administracions o ens públics o�
privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, Unió Europea o�
d’Organismes Internacionals.

62/y/,&,78'� ,�$/75(6�75�0,76�
Estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la�
Generalitat de Catalunya.

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//
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7(50,1,
Fins esgotament del pressupost

5()(5�1&,$�/(*$/
DOGC

*HQFDW�WUDPLWDFLµ

Enllaç oficial
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20071_Ajut_manteniment_ocupacio_microempreses_i_autonoms
http://web.gencat.cat/ca/tramits


Ğ�7

Estar afiliats i en alta d’autònoms en la data de la declaració de l’estat
d’alarma. 
En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa
pel decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en,
almenys un 75 %, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. 
Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. 

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

Aquesta prestació tindrà una durada d’1mes. S’ampliarà fins al darrer dia
del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es
prorrogui o tingui una durada superior al mes. El temps de la seva
percepció s’entendrà com a cotitzat. 

La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra
prestació del sistema de la Seguretat Social 

3UHVWDFLµbextraordinàriDbSHUb FHVVDPHQWbGHb O'activitaW
GHOVb WUHEDOODGRUVbDXW´QRPVbSHUb ODb&RYLG���
Seguridad Social - Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Gobierno de España)

(VWDW�ben termini
'DWDbGHb ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$bTXLb VȠDGUH©D�bautònoms i particulars

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses�
pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al qual�
sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 % en relació amb�
la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació�
extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els�
requisits següents:

5(48,6,76

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//
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%(1(),&,$5,6b
Als treballadors per compte propi o autònoms 

75$0,7$&,�b
KWWSV���ELW�O\��GPIP-J

Enllaç oficial
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https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20013_Ajut_Autonoms_Seguretat_Social
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/autonomos/cese-actividad.html


0 9
'HYROXFLµbGHbGHVSHVHVb Lb FRQFHVVLµbGȠDMXWVbSHUb FDQFHOyODFLµ
GȠDFWLYLWDWVbGHbSURPRFLµbGHOb FRPHU©b LQWHUQDFLRQDOb Lb DOWUHV
HVGHYHQLPHQWVb LQWHUQDFLRQDOVb �&RYLG����
ICEX España Exportación e Inversiones
 (VWDW�ben termini
'DWDbGHb ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020

$bTXLb VȠDGUH©D�bempreses

S’habilita ICEX España �Exportación �e Inversiones per a la devolució a les�
empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o�
futures edicions, de les quotes pagades per a la participació en les fires, o�
altres activitats de promoció de comerç internacional, que hagin estat�
convocades per l'entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, greument�
afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència de la COVID-
19. En el supòsit d'ajornament l'empresa haurà de justificar motivadament
la seva impossibilitat d'acudir a la nova edició.

S'habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que havien de�
participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les�
entitats col·laboradores d'ICEX i a les pròpies entitats col·laboradores, en�
funció de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures�
edicions, quan les activitats siguin cancel·lades com a conseqüència de la�
COVID 19.

 )2508/$5,b'(b&217$&7(
https://bit.ly/2SeLZ3q

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/contacto/formulario-de-contacto/index.html
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20029_Devolucio_despeses_esdeveniments_internacionals
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Projectes d'R + D en totes les seves tipologies 
Projectes d'R + D Transferència Cervera 
Projectes FEMP en totes les seves tipologies 
Línia Directa d'Innovació (LIC) Línia Directa d'Expansió (LICA)

62/y/,&,78'�,�75$0,7$&,�
Enllaç oficial

$MXWVbSDUFLDOPHQWbUHHPERUVDEOHVbSHUbSURMHFWHVb ,+'
ICEX España Exportación e Inversiones

(VWDW�bHQ�WHUPLQL
'DWDbGHb ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$bTXLb VȠDGUH©D�bPIMES i empreses de mitjana capitalització

'(6&5,3&,�
Suport al manteniment d'activitats d'alt valor afegit i la creació de� 
capacitats per a la reactivació de l'economia, així com donar suport a� 
actuacions davant de la &RYLG���.  

Ajuts parcialment reemborsables per projectes I+D per a PIMES i empreses� 
de mitjana capitalització.

7,32/2*,(6b'(bPROJECTE6b ,1&/2626
Ajuts parcialment reemborsables 

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

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/reemborsablesImesD/




0HVXUHV�ILVFDOV�H[WUDRUGLQ¢ULHV��,9$��LPSRVW�GH�VRFLHWDWV�L
,53)��0´GXOV��&RYLG���
Agència Estatal de l'Administració Tributària

(VWDW��en termini
'DWD�GH�ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL�VȠDGUH©D��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 4 %.

Mesures adoptades en l'àmbit fiscal en l’Impost de Societats i en l’IRPF
(Mòduls):

1. IVA productes farmacèutics:Fins al 31 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 públiques, 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 períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb
efectes exclusius per a aquest període, que exerceixin l'opció per fer els
pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període
dels 3, 9 o 11 primers mesos.

Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció 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.

MESURES ECONÒMIQUES 
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3. IRPF (estimació objectiva) i IVA - Mòduls:S'adapta la xifra real de
negoci, de forma proporcional al període temporal afectat per la
declaració de l'estat d'alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels
pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i l'ingrés a compte del règim
simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.

4. IVA productes culturals digitals:Es redueix al 4 per % el tipus impositiu
d’IVA dels productes culturals i d'informació dels ciutadans de tipus
digital.

5()(5�1&,$�/(*$/

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
https://bit.ly/2Xc4FlX

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20047_Mesures_fiscals_extraordinaries_AEAT
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$MRUQDPHQWbGȠLPSRVWRVbGHObJRYHUQbGHb OȠ(VWDWb �$($7�b /
&RYLG���
Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

(VWDW�ben termini
'DWDbGHb ILQDOLW]DFLµ� 20/09/2020
$bTXLb VȠDGUH©D�bempreses

Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i� 
autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març� 
i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer� 
trimestre i les mensuals de febrer, març 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 següents: 

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

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20023_Ajornament_impostos_AEAT
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0RUDW´ULD�HQ�HO� WHUPLQL�GH�SUHVHQWDFLµ�GH� OȠLPSRVW� VREUH
HVWDGHV�HQ�HVWDEOLPHQWV� turísticV� �&RYLG����
Agència Tributària de Catalunya

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 20/10/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��empreses

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre��
les estades en establiments turístics corresponent al període comprès��
entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, establert entre�
l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies �� L
�� d'octubrH�GHO�����.

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

%(1(),&,$5,6
Empreses turístiques que ofereixin el servei d’allotjament i equipaments��
subjectes a l’impost.

Enllaç oficial

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20021_Moratoria_impost_establiments_turistics


ğ�5
0RGLILFDFLµ�TXDQWLHV�HQ�PDWªULD�GȠDMRUQDPHQW�HQ�HO�
SDJDPHQW�GHOV�GHXWHV�DPE� OD�6HJXUHWDW�6RFLDO� �&RYLG����

Tresoreria General de la Seguretat Social. (Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions)

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��autònoms i particular

Modificacions en matèria de gestió recaptatòria de la Seguretat Social.

MESURES ECONÒMIQUES 

Modificació de las quanties dels deutes ajornats exigits a l’art. 33.4.b)
del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social. No serà
necessària la constitució 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’ingrés, com a mínim, d’un terç d’aquesta última abans que
hagin transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió, i la
resta en els dos anys.

5()(5�1&,$�/(*$/
BOE núm.99 de 9 d’abril, de 2020

Enllaç oficial
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20043_Modificacio_ajornament_deutes_Seguretat_Social
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0HVXUHV�GH� VXSRUW�DOV�DXW´QRPV� L�HPSUHVHV�HQ�PDWªULD�GH
FRWLW]DFLRQV�D� OD� VHJXUHWDW� VRFLDO� �&RYLG����

Tresoreria General de la Seguretat Social

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��autònoms i empreses

 Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social: Es podrà�
atorgar moratòries de sis mesos, sense interessos, a les empreses i�
treballadors per compte propi inclosos en el Règim de la Seguretat Social.�
La moratòria, en els supòsits que sigui concedida afectarà al pagament de�
les cotitzacions a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació�
conjunta, �VHPSUH� TXH� OHV� DFWLYLWDWV� TXH� UHDOLW]LQ� QR� s’hagiQ� VXVSªV �amb�
motiu de l’estat d’alarma.

Període de meritació:

Per a empreses: entre els mesos d’abril i juny de 2020.
Per a autònoms: entre maig i juliol de 2020.

 

MESURES ECONÒMIQUES 

12 serà aplicable la moratòria als codis de compte de cotització pels quals
les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació
empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos
següents al de la sol·licitud.

Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social:  Les
empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social
o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica
de dades en l’àmbit 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’ingrés del qual tingui lloc entre els mesos d’abril i juny
de 2020. Aquest ajornament es produirà en els terminis i condicions
establerts per la normativa de la Seguretat Social; essent d’aplicació un
interès del 0,5 %.

DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//



1 7
7(50,1,6

Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social: Les
sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General
de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis
de reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació
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’ingrés.

75$0,7$&,�
Les�sol·licituds de moratòria hauran de presentar-se:

Empreses: sistema RED
Autònoms: a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics
disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat
Social (SEDESS).

https://bit.ly/2zygMBJ

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://bit.ly/2zygMBJ
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20026_Mesures_cotitzacions_Seguretat_Social




,&)�(XURFUªGLW
Institut Català de Finances

(VWDW��en termini
'DWD�GH�ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL�VȠDGUH©D�� empreses

%(1(),&,$5,6
Petites i mitjanes empreses 

&21',&,216�),1$1&(5(6
Import: de 250.000 € a 2.000.000 €.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: EURÍBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95 % i
el 2,75 %.

Comissions: d’obertura, màxim del 0,25 % del nominal del préstec;
d’amortització, del 0,25 %.

Garanties: a determinar en funció 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 facturació inferior als 50 milions d’euros o un balanç
de com a màxim 43 milions d’euros.  
Tenir una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l’afectació pel brot
de la Covid-19, que s’haurà d’acreditar documentalment.  

0�6�,1)250$&,��,�75$0,7$&,�
5()(5�1&,$�/(*$/b
TEXT REFÓS DE L'ANUNCI - Programa operatiu FEDER a Catalunya 2014-
2020  

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES 

1�8

DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

http://www.icf.cat/web/.content/pdf/2020-4a-Text-Refos-Anunci-de-la-linia-ICF-Eurocredit.pdf
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20083_-ICF_-Eurocredit_covid19


3U«VWHF�SHU�IDFLOLWDU�OD�OLTXLGLWDW�GH�OHV�HPSUHVHV�FDWDODQHV�
D�FRQVHT¾ªQFLD�GH�OD�VLWXDFLµ�GHULYDGD�GH�OD�&RYLG���� 
7DPE«�SRW�VHUYLU�SHU�UHILQDQ©DU�RSHUDFLRQV�
Institut Català de les Finances (ICF)

(VWDW��en termini
'DWD�GH�ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL�VȠDGUH©D�� empreses

Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència� 
de la situació derivada de la Covid-19 o per refinançar operacions.

&21',&,216�),1$1&(5(6
Import: fins a 2,5M €.

Termini: fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i� 
pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta.

Interès: EURÍBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

Comissions: sense comissions.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda assumeix,� 
davant l’ICF, el 80 % del risc viu de les operacions.

7(50,1,
Préstec subjecte a fons.

5()(5�1&,$�/(*$/
Demana el teu préstec ICF Crèdit - COVID-19.
Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES 

1 9

DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=40
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20061_PRESTEC_PER_LIQUIDITAT_EMPRESES_ICF_30_ABRIL


75$0,7$&,�
Enllaç oficial

Ġ�0
,&)� ��$YDOLV�/LTXLGLWDW� �&RYLG����
ICF Institut Català de Finances – AVALIS

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

Préstec amb aval del 100 % � d'Avalis � de Catalunya per cobrir les�
necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la�
situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a�
mantenir llocs de treball.

&21',&,216�),1$1&(5(6
Import: préstecs de les entitats financers entre 50.000 € i fins a 1M €, amb�
l’aval d’Avalis pel 100 % del principal.

(ntre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a��
12 mesos més un diferencial màxim del 2,35 %.

Comissions: Comissió�d'Administració L�5LVF��&$,5��GHO�0,65�%� 
Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20005_ICF_Avalis_Liquiditat


(17,7$76�),1$1&(5(6
Les entitats financeres que hi estiguin interessades, es poden posar en
contacte amb Avalis al correu electrònic: informacio@avalis.cat

0�6�,1)250$&,�
Enllaç oficial

Ġ�1
LíniD�extraordinàriD� OLTXLGLWDW�����% ��$9$/,6�
�&RYLG����
Avalis de Catalunya SGR

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 30/09/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

Línia d’avals, serà l’entitat financera qui es posi en contacte amb Avalis de�
Catalunya.
 &21',&,216�),1$1&(5(6
Préstecs 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 màxim de 12 meses de carència.

Interès: Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a�
12 mesos més un diferencial màxim del 2,35 %. Sense comissió d’obertura�ni 
d’estudi.

Comissions: Comissió d’Administració i Risc (CAiR) del 0,65 % del cost de�
l’aval. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

http://avalis.cat/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20024_Linia_liquiditat_AVALIS


Ġ�2
LíniD�GȠDYDOV�SHU�D� OHV�HPSUHVHV� L� DXW´QRPV�SHU�SDOyOLDU�HOV
HIHFWHV�HFRQ´PLFV�GH� OD�&RYLG���
ICO - Instituto Crédito Oficial

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 3�/��/2020
$�TXL� VȠDGUH©D�� empreses

Amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els��
efectes econòmics de la &RYLG���,��el ��
Ministerio �de �Asuntos �Económicos �y �Transformación �Digital atorgarà�avals 
al finançament concedit per entitats de crèdit i altres entitats a�empreses 
i autònoms per atendre les necessitats derivades, entre altres,�de la gestió 
de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions��financeres o 
tributàries i altres necessitats de liquiditat. 

Es podran concedir avals por un import màxim de 100.000 milions�
d’euros. 

La línia �permet el  finançament per afrontar salaris, factures, circulant o��
altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d’obligacions��
financeres o tributàries. 

CARACTERÍSTIQUE6�35,1&,3$/6

Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de
març de 2020 
Import màxim del préstec per client: màxim de 1,5 milions d'euros en
una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses
(ajuts mínimis).

Percentatges màxims dels avals. 

En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80 % de
l'operació. 
En empreses que no reuneixin la condició de  pime  l'aval podrà cobrir
com a màxim el 70 % de noves operacions i el 60 % d'operacions de
renovació.

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//



Ġ�3
7(50,1,

Termini de sol·licitud dels avals: fins al 30 de setembre de 2020.  
Termini de venciment màxim de l'aval: El termini de l'aval emès
coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim de 5 anys.

75$0,7$&,�
A través de les entitats financeres.

0�6�,1)250$&,�

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070+
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20020_Avals_ICO


Ġ�4
3ODQ�$FHOHUD�3\PH��&RYLG����
Red.es - Portal Acelera Pyme

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  Autònoms i pimes

Programa �Plan �Acelera �està �destinat a donar suport a l’acceleració de la�
digitalització.   

El programa està dividit en tres mesures: 
Mesures de suport per tal d’accelerar el procés de digitalització des de�
l'assessorament i la formació. 
Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la�
digitalització de les empreses. 
Mesures de finançament per impulsar el projecte i en particular la seva�
digitalització i pal·liar l’impacte de la &RYLG���. �  �Més informació i�
tramitació Enllaç oficial.

75$0,7$&,��,�0�6�,1)250$&,�

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://acelerapyme.gob.es/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20009_Plan_Acelera_Pyme


Ġ�5
,&)�&XOWXUD�/LTXLGLWDW� �&RYLG����
ICF Institut Català de Finances

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer,�
formalitza i gestiona el préstec. 

&21',&,216�),1$1&(5(6
Import: entre 20.000 € i 300.000 € per empresa o grup empresarial. 
Fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. 
Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3 %. �
Comissió: sense comissions. 
Garanties: a determinar en funció del projecte. 
El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80 % del risc viu de�
les operacions.  

7(50,1,�
Fins a exhaurir pressupost 

62/y/,&,78'�
Demana el teu préstec “ICF Cultura Liquiditat” (al formulari s’haurà�
d’especificar en el camp “Breu resum de les necessitats de finançament”�
que es tracta de necessitats de liquiditat per la &RYLG���). 

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=16
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20007_ICF_Cultura_liquitat


Ġ�6
6XSOHPHQW�GH�&UªGLW�D�&(56$�SHU�DO� “RecoO]DPHQW�D� OD
3HWLWD� L�0LWMDQD�HPSUHVD” �&RYLG����
CERSA (Compañía española de Reafianzamiento)

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

Nou paquet de mesures per sostenir l'activitat econòmica, davant de les�
dificultats transitòries provocades per la crisi de la &RYLG���.  

S'obre una línia amb cobertura extraordinària del risc de crèdit�
d'operacions de finançament per a pimes afectades en la seva activitat per�
la &RYLG���.

REFERÈNCI$�/(*$/
BOE Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures�
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic �per afrontar la�
&RYLG���

75$0,7$&,�� ,�0�6� ,1)250$&,�b
https://bit.ly/2YnuYb0

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

http://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/avales-para-pymes/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20027_Suplement_credit_CERSA
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MESURES ECONÒMIQUES 

+RUL]RQb����� L� DOWUHV�SURJUDPHV�HXURSHXV�GȠR+D+,�
�&RYLG����
Comissió Europea (Horizon 2020) i altres organismes

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

Amb un pressupost global de 80.000 milions d’euros, les empreses�
catalanes poden aprofitar les darreres convocatòries d’Horizon2020 per�
donar un impuls a la seva R+D+I.

7(50,1,
Veure cada convocatòria

75$0,7$&,��
EXSCALATE4COV 

EIC-Accelerator (Green Deal, Women led-companies, &RYLG���) 
Headstart (EIT Health)        
AMable Calls for Ideas for Additive Manufacturing (&RYLG���) 

Enllaç oficial

DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.exscalate4cov.eu/
https://www.exscalate4cov.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/h2020-eic-smeinst-2020-4;freeTextSearchKeyword=EIC%20ACCELERATOR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/h2020-eic-smeinst-2020-4;freeTextSearchKeyword=EIC%20ACCELERATOR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eithealth.eu/opportunity/headstart-funding-programme/
https://www.amable.eu/fileadmin/amable/documents/call-for-proposals-covid19/AMable_COVID-19_GuideForApplicants_TH_v0100.pdf
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20042_H2020_programes_europeus_RDi


2 8
&(6&(� ��LíniD�extraordinàriD�GH� FREHUWXUD�DVVHJXUDGRUD
SHU�D�HPSUHVHV�exportadoreV� �&RYLG����
CESCE - Compañia Española de Seguros de Credito a la Exportación

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

'(6&5,3&,�
Línia de crèdits 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.) 
Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos. 
No han d'estar lligats a contractes d’exportació. 
Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a
situacions prèvies a la crisi actual. 
El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el 80 %.

MESURES ECONÒMIQUES 

%(1(),&,$5,6
Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització. �
Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés�
al finançament com a resultat de la &RYLG���

Enllaç oficial

DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20008_CESCE_linia_cobertura_empreses_exportadores_covid19


2 9
EMPRENDETUR I+D+i (&RYLG����
Secretaria d’Estat de Turisme

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

Amb caràcter general se suspèn, sense necessitat de sol·licitud prèvia i�
durant el període d’un any, el pagament d’interessos i amortitzacions�
corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme. 

En conseqüència, �aquests �seran exigibles en la mateixa data de l’any�
següent al que figura en la resolució de concessió del préstec, sense que�
impliqui la meritació d’interessos addicionals. 

Estan incloses les línies següents:
Emprendetur I+D 
Emprendetur Desarrollo de productos innovadores 
Emprendetur Jóvenes Emprendedores 
Emprendetur Intenacionalización

7(50,1,
Els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions d’aquests
préstecs seran exigibles en la mateixa data de l’any següent al que figura
en la resolució de concessió del préstec, sense que impliqui la meritació
d’interessos addicionals.

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20031_Emprendetur_IDi


Enllaç oficial

ġ�0

0HVXUHV�HVWDWDOV�HQ� UHODFLµ�D�préstecV� FRQFHGLWV�SHU
6*,PYM(� �&RYLG����
Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Ministeri d’Indústria, Comerç i�
Turisme

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 03/11/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��  empreses

Modificació del moment i el termini per a l’aportació de garanties en les�
convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució�
en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 462/2000, de 14 de�
març.  

Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME.

%(1(),&,$5,6
Empreses que hagin sol·licitat o siguin beneficiàries de préstecs atorgats�
per la Secretaria General d’Indústria de la Petita i Mitjana Empresa.

75$0,7$&,�
https://bit.ly/2W6oMS8

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20030_Mesures_prestecs_SGIPYME




ġ�1
Suport al sector turístic. S’eliminen de forma automàtica
els mínims de facturació del cànon de l’aigua per a hotels i
F¢PSLQJV
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

(VWDW��en termini
'DWD�GH�ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL�VȠDGUH©D�� establiments hotelers i càmpings

MESURES ECONÒMIQUES 

Els  establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada
pagaran fins al 31 de desembre de 2020 el cànon de l’aigua per l’aigua
que consumeixin. 

Aquesta mesura, d'aplicació automàtica (no cal fer cap tràmit). 

0�6�,1)250$&,� 
Decret 12/2020, de 10 d’abril (capítol III, article 3).

Enllaç oficial

DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=ca_ES
http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/


Podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de
subministrament.
Els distribuïdors atendran les sol·licituds de canvi de potència o de
peatge d’accés.

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural

Excepcionalment, les empreses es poden acollir a les mesures següents:

El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar a la seva
comercialitzadora la modificació del cabdal diari contractat.
Tots els estalvis derivats dels menors pagaments dels peatges
conseqüència de l’aplicació d’aquestes mesures hauran de ser
repercutits íntegrament pel comercialitzadors al titular del punt de
subministrament.

ġ�2
FlexibiOLW]DFLµ�HQ�PDWªULD�GH� VXEPLQLVWUDPHQWV
�HOHFWULFLWDW, JDV� L�GHWHUPLQDWV�SURGXFWHV�GHULYDWV�GHO��
SHWUROL��SHU�D�DXW´QRPV� L�HPSUHVHV�DIHFWDWV�SHU� OȠHVWDW
GȠDODUPD� �&RYLG����
Empreses comercialitzadores d’electricitat, gas i determinats productes derivats del petroli

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� ��/��/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��autònoms i particulars

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a��
autònoms i empreses

Excepcionalment, les empreses es poden acollir a les següents mesures:
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Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del
petroli.

Excepcionalment, podran sol·licitar, per mitjans que no suposin
desplaçament físic, la suspensió del pagament de les factures que
corresponguin a períodes de facturació que continguis dies integrats en
l’estat d’alarma, incloent tots els conceptes de facturació.

 
 
 

 

7(50,1,
Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a
autònoms i empreses: tres mesos, un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural: tres
mesos, un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del
petroli: regularització de les quantitats degudes a parts iguals en les
factures emeses corresponents als períodes de facturació en què s’integrin
els següents sis mesos, un cop finalitzat l’estat d’alarma.

75$0,7$&,�
A través de les distribuïdores/comercialitzadores d’electricitat, gas i
determinats productes derivats del petroli.

Enllaç oficial

ġ�3
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https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20033_Ajuts_flexibilitzacio_subministraments_autonoms_i_empreses


ġ�4
'UHW�D�SHUFHSFLµ�GHO�ER� VRFLDO�GȠHOHFWULFLWDW�SHU�D
WUHEDOODGRUV�DXW´QRPV� �&RYLG����
Empreses comercialitzadores d’electricitat de referència

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��autònoms i particulars

Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge�
habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin tenir�
dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin�
reduït, com a mínim, en un 75 % la seva facturació, en el mes anterior al�
que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del�
semestre anterior.

%(1(),&,$5,6
Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist�
reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19.

7(50,1,
Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data�
posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març�
(entrada en vigor: 14 de març).

 En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6�

 mesos des de la seva meritació.

75$0,7$&,�

 El model de sol·licitud i la documentació acreditativa es pot trobar en�
l’Annex IV del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març.

Enllaç oficial
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20032_Bo_social_electricitat


ALTRES 
MESURES



0HVXUHV�GH�VXSRUW�D�OHV�PLFURHPSUHVHV��WUHEDOODGRUV
DXW´QRPV��OHV�HPSUHVHV�FRRSHUDWLYHV�L�GH�OȠHFRQRPLD
VRFLDO��&RYLG����
SOC - Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (Línia 1) i Direcció General d’Economia� 
Social (Línia 2)

(VWDW��Properament, convocatòria encara no publicada.�
'DWD�GH�ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020�
$�TXL�VȠDGUH©D��empreses�

Aquestes mesures tenen per objecte l’impuls de projectes de transformació� 
digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu de� 
mantenir l’ocupació. Així com, reactivar econòmicament les empreses� 
d’economia social.

+L��KD�����O¯QLHV��GH��VXEYHQFLRQV��GLIHUHQFLDGHV��VHJRQV��OD��WLSRORJLD��GȠHPSUHVD� 
REMHFWH�GH�OȠDMXW�

1. Destinada al suport dels treballadors de microempreses i autònoms que
ocupin fins a 10 treballadors.
La quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000 euros,
desglossada en els conceptes següents:

Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i
seguiment del projecte.
Un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació pel
desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries
previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic. 

2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació
socioeconòmica per a empreses cooperatives i de l’economia
social  mitjançant processos d’intercooperació 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 socioeconòmica.

MESURES ECONÒMIQUES 
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PROPERAMENT



%(1(),&,$5,6�
&ooperatives.

5()(5�1&,$�/(*$/
DOGC

Enllaç oficial
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_deconomia_social


0HVXUHV�SHU�SDOyOLDU�HOV�HIHFWHV�GH�OD�&RYLG����HQ
&RRSHUDWLYHV�L�6RFLHWDWV�/DERUDOV�L�3DUWLFLSDGHV��&RYLG����
Ministerio de Trabajo y Economía Social

(VWDW��en termini
'DWD�GH�ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL�VȠDGUH©D��empreses

&223(5$7,9(6
Flexibilitzar de forma temporal l'ús del Fons de Promoció i Educació de les�
Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de la Covid-19:

El Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives podrà ser destinat, a�
les següents 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 pròpies o
bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o privades.

Durant la vigència de l'estat d'alarma el Consell Rector assumirà la
competència per a aprovar l'aplicació de Fons d'Educació o Promoció 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 celebració a través de mitjans virtuals.

A aquests exclusius efectes, el Fons de Formació i Promoció Cooperatiu
que hagi estat aplicat d'acord amb la lletra "a)"  de l'apartat 1 d'aquest
article, no tindrà la consideració d'ingrés per a la cooperativa.

62&,(7$76�/$%25$/6�,�3$57,&,3$'(6
Es prorroga per 12 mesos més el termini de 36 mesos l’apartat b) del punt
2 de l’article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i
participades contemplat en l'esmentat precepte per aconseguir el límit
previst en el mateix.Aquesta la pròrroga extraordinària serà aplicable
exclusivament a societats laborals constituïdes durant 2017.
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7(50,1,6
Cooperatives des de la declaració de l’Estat d’Alarma fins al 31 de
desembre de 2020 Societats Laborals no aplica.

5()(5�1&,$�/(*$/
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES 

3 8

DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20050_COPERATIVES_I_SOCIETATS_LABORALS_I_PARTICIPADES


3 9
0HVXUHV�(FRQ´PLTXHV�GHO�VXSRUW�DO�VHFWRU�WXU¯VWLF�SHOV
HIHFWHV�GH�OD�&RYLG���
Departament d'Empresa i Coneixement, Agència Catalana de Turisme i Direcció General de�
Turisme de la Generalitat de Catalunya.

(VWDW��en termini
'DWD�GH�ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL�VȠDGUH©D��autònoms i empreses

Dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació��
d’interès i  actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…).��
L’Agència Catalana de Turisme i  la Direcció General de Turisme estan��
duent a  terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada��
amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català.

Nou servei d’atenció digital a  les empreses, autònoms i  professionals per��
informar sobre les mesures econòmiques i gestionar els diferents ajuts per��
afrontar la COVID-19.

Preguntes freqüents sobre turisme i la COVID-19.

Bústia electrònica de la Direcció General de Turisme per respondre
consultes: cqc.turisme.empresa@gencat.cat

Formulari de contacte del Canal Empresa per l’impacte econòmic de la
COVID-19.

Com a empresa, professional o persona consumidora, pots adreçar els teus
dubtes sobre contractes i serveis  a la bústia de l’Agència Catalana de
Consum.

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 15 DE SETEMBRE DEL 2020//

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització – ACCIÓ

Enllaç oficial

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/emo_canal_intern/faq/
mailto://cqc.turisme.empresa@gencat.cat
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=28672
http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/consulta/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/expansio-i-vendes-internacionals/oficina-tecnica-de-barreres-a-la-internacionalitzacio/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20018_Mesures_turisme


Ģ�0
FlexibiOLW]DFLµ�GH� OȠDFWLYLWDW�HFRQ´PLFD�GH� OHV�HPSUHVHV
WDQW�SURGXFWRUHV�GH� UHVLGXV� FRP�GH�JHVWLµ�GH� UHVLGXV
�&RYLG����
Agència de Residus de Catalunya

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� 31/12/2020
$�TXL� VȠDGUH©D� autònoms i empreses

%(1(),&,$5,6
Empreses productores de residus i empreses de gestió de residus.

Ampliació de terminis per a les fitxes d’acceptació (FA)  i  les notificacions�� 
prèvies (NP) . No caducaran i s’ampliarà el termini de caducitat mentre duri�
l ’estat d’alarma. (TANCADA EL 21/07/2020)

Suspensió de terminis autoliquidacions cànons de residus.  �S’ampliarà� 
automàticament pels dies que han quedat bloquejats per l’estat d’alarma. 

(TANCADA EL 21/07/2020)

Ampliació de terminis autoliquidacions cànons de residus. Fins a un mes a� 

 comptar des de l’acabament de l’estat d’alarma. (TANCADA EL 21/07/2020)

Bonificacions en les taxes (TANCADA EL 21/07/2020)

Reducció del 50 % dels cànons sobre la deposició controlada dels 
residus industrials i del cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció durant els mesos d'abril i maig de 2020.

Inscripció telemàtica al Registre de persones productores de residus de 
Catalunya queden tots bonificats al 100 %.

MESURES ECONÒMIQUES 

Devolució de fiances

Es pot sol·licitar la devolució fins al 31 de desembre de 2020.

Enllaç oficial
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https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20041_Flexibilitzacio_activitat_productores_residus


Ģ�1
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)DFLOLWDWV�GH� FRQWUDFWDFLµ�DO� VHFWRU�DJUDUL
Agencia Tributaria de Catalunya

(VWDW��en termini
'DWD�GH� ILQDOLW]DFLµ� ��/��/2020
$�TXL� VȠDGUH©D��empreses

Enllaç oficial

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/facilitats-per-a-la-contractacio-al-sector-agrari/
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https://leina.org/wp/
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
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa



	cataleg_31JULIOL_FINAL.pdf
	cataleg_31JULIOL.pdf
	cataleg_01JULIOL.pdf
	cataleg_01JULIOL.pdf
	cataleg_23JUNY.pdf
	mesures_economiques_16JUNY_FINAL.pdf
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