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Estat: tancat. Properament 3ra línia d'ajut.
Període de sol·licitud: del 30 d’octubre al 12 de novembre (ambdós inclosos) 
Data de finalització: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’ajut 
al BOP de Tarragona.
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.

No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de 
societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o 
societats laborals, els membres d'òrgans d' administració de societats i els 
treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria els perceptors de l’ajut de la 1ª 
convocatòria d’ajut de l’Ajuntament del Vendrell.

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

Mesures econòmiques de l’Ajuntament del Vendrell
(Covid-19) 2a convocatòria
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Ajuntament del Vendrell

DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020MESURES ECONÒMIQUES //

NCATTA



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.

Enllaç sol·licitud

MÉS INFORMACIÓ

Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre
general de l’Ajuntament del Vendrell.

Enllaç oficial

Per a consultes sobre la convocatòria,  envieu un correu a
espaiempresarial@leina.org

Per a consultes informàtiques sobre la realització del tràmit electrònic,
envieu un correu a suporttramits@leina.org
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https://www.elvendrell.net/covid-19-al-vendrell/comerc-2/474-informacio-covid-19/7218-ajuts-a-autonoms-i-pimes-amb-dificultats-per-la-covid-19
https://www.elvendrell.net/covid-19-al-vendrell/comerc-2/474-informacio-covid-19/7218-ajuts-a-autonoms-i-pimes-amb-dificultats-per-la-covid-19
http://leina.org/
http://leina.org/


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 de.
Vendrell i MicroBank per reactivar l’autoocupació i
l’activitat emprenedora mitjançant 2 línies de finançament
Ajuntament del Vendrell

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
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Pla de rescat del sector cultural

Estat: en termini.
Data de finalització: 31/12/2020

Amb la intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències
econòmiques que la pandèmia de la COVID-19 pugui deixar en el sector
cultural, el Govern de la Generalitat de Catalunya posa en marxa un Pla de
rescat amb tota una sèrie de mesures per tal de protegir el teixit cultural i
donar-li tot el suport necessari a fi que, un cop finalitzada aquesta crisi
sanitària, es pugui reemprendre l’activitat cultural al més aviat possible.

OBSERVACIONS
A continuació, podeu trobar algunes de les mesures més destacades
d'aquest pla:

Subsidi extraordinari per personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura
https://bit.ly/3784LQN 

Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i
activitats culturals amb motiu de la COVID-19
https://bit.ly/39jZ5G6

Ajuts per a espectacles culturals
https://bit.ly/37clr9O
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Departament de Cultura

INFORMACIÓ
Podeu trobar tota la informació relativa a aquest pla de rescat aquí: 
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/

ENLLAÇ OFICIAL
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesi
autonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-
autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-
cultura-COVID/

NOVETAT

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/subvencions-cultura-COVID/subsidi-extraordinari-personal-tecnic-sector-cultura/
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/subvencions-cultura-COVID/subvencions-perdues-cancellacio-espectacles-activitats-culturals/
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/subvencions-cultura-COVID/ajut-espectacles-culturals/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/
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Ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic de
Catalunya afectades econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19
Departament d’Empresa i Coneixement 

Estat: En termini 
Data de finalització: fins el 30/12/20

Ajut a autònoms i empreses del sector turístic a Catalunya. 
L’objecte és compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la
continuïtat de la seva activitat.

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES
Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones
professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el
cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en
el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories
recollides en els capítols III,  IV,  VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de
21 de juny, de turisme de Catalunya:

Guies de turisme de Catalunya habilitats.
Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers,
apartaments turístics,  càmpings i establiments de turisme rural.
Agències de viatges.
Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que
contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les
estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals
principalment adrecen les propostes.

A l'efecte d'aquestes bases,  s'hi entenen incloses les activitats
següents:
Congressos i turisme de reunions.
Rutes guiades,  culturals,  sortides de coneixement del patrimoni i el
medi natural i excursions.

DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DE 2020MESURES ECONÒMIQUES //
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Senderisme.
Cicloturisme.
Enoturisme.
Ecoturisme.
Activitats aquàtiques i nàutiques.
Activitats desenvolupades en parcs de natura,  aquàtics i temàtics.

ACUMULACIÓ DELS AJUTS
Aquest ajut es podrà acumular amb altres ajuts.

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits
de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al
portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

BASES DE LA SUBVENCIÓ 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820963.pdf

TRAMITACIÓ
https://bit.ly/2ImJOZV
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http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820963.pdf
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/


Subvencions bars, restaurants, estètica, parcs infantils,
oci nocturn i centres comercials
Consorci de comerç artesanía i moda de Catalunya 

Estat: En termini
Data de finalització: Fins el 30/12/20
A qui s’adreça: Subvenció adreçada a l’àmbit de les activitats de restauració, 
els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els 
establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats 
econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els 
efectes de la COVID-19.

DESCRIPCIÓ
Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats 
davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que varen implicar la suspensió de les 
activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments i la 
prohibició de l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils 
privades en espais tancats. 

També inclou la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats 
d’oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, 
davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució
SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

IMPORT
Quantia de la subvenció

Per a bars,  restaurants,  cafeteries,  centres d’estètica i bellesa,  i
establiments o locals de centres o recintes comercials,  aportació única
de 1.500 euros.
Parcs infantils privats,  aportació única de 6.000 euros.
Bars musicals,  discoteques,  sales de ball,  sales de festes amb
espectacles,  sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i
joventut,  discoteques de joventut i karaokes,  aportació única de 6.000
euros per a establiments de menys de 10 treballadors,  i aportació única
de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DE 2020MESURES ECONÒMIQUES //
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Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts 
públics i/o privats,  nacionals o internacionals,  tenint en compte que 
l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions,  ajudes o ingressos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada. La subvenció atorgada 
consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
RÈGIM DE COMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS
Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts 
públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que 
l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada.

TRAMITACIÓ:
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la 
documentació que preveuenaquestes bases, si escau, a través del Canal 
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de 
signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden 
consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-
electronica-seu.html.

MÉS INFORMACIÓ
https://bit.ly/36qH7hS

ENLLAÇ OFICIAL:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820722.pdf

DATA DE REVISIÓ: 17 DE NOVEMBRE DE 2020MESURES ECONÒMIQUES //
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http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-nocturn-establiments-comercials/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820722.pdf
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Ajuts econòmics del programa d'incentius a la mobilitat
eficient i sostenible (Programa MOVES II)
Departament d'Empresa i Coneixement i Institut Català d'Energia (ICAEN)

Estat: en termini.
Data de finalització: fins el 16/09/2021 o fins esgotar pressupost.
A qui s’adreça: professionals autònoms i persones jurídiques.

Des del 17 de setembre de 2020, es poden sol·licitar els ajuts econòmics
d'incentius a la mobilitat sostenible. Les actuacions subvencionables són:

Actuació 1: adquisició de vehicles d'energies alternatives.
Actuació 2:implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
Actuació 4: implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

DOCUMENTACIÓ
En el cas de desballestament: fitxa tècnic,  permís de circulació i
impost de tracció mecànica del vehicle a desballestar.
En tots els casos menys per adquisició de vehicles elèctrics,  memòria
descriptiva i pressupost del projecte.
Declaració sobre l'IVA, indicant si el suporta i no se'l pot deduir o si es
troba subjecte a règim de prorrata general o especial d'aquest impost o
si no el suporta i se'l dedueix.

TRAMITACIÓ
Els autònoms, professionals,  empreses,  entitats i altres col·lectius heu de
tramitar per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no
es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

REFERÈNCIES LEGALS
Bases reguladores del MOVES II publicades al BOE (RD 569/2020, de 16 de
juny). 
RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública
la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del
Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES
II) (ref. BDNS 523447).
Informació del Programa MOVES II al web de l'Institut Català d'Energia.

Enllaç oficial

DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE  DE 2020MESURES ECONÒMIQUES //
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http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22198-Pla-MOVES-II-Incentius-a-la-mobilitat-eficient-i-sostenible-2020?category=9e3f7ac5-af58-11e3-9e75-000c29052e2c&moda=1
http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/MOVES-II/Arxius/BOE-A-2020-6235.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/MOVES-II/Arxius/BOE-A-2020-6235.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812326.pdf
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Ajuts-economics-del-programa-dincentius-a-la-mobilitat-eficient-i-sostenible-Programa-MOVES-II
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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 

Prestació extraordinària  per  cessament de  l'activitat
dels  treballadors autònoms per  la Covid-19
Seguridad Social -.Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Gobierno de España)

Estat: en termini
Data de  finalització: 31/12/2020
A qui  s’adreça: autònoms 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:

REQUISITS

MESURES ECONÒMIQUES // DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020



1 1
BENEFICIARIS 
Als treballadors per compte propi o autònoms 

TRAMITACIÓ 
https://bit.ly/3dmfmJg

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020//

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
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SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ 
Enllaç oficial

Ajuts parcialment reemborsables per projectes I+D
ICEX España Exportación e Inversiones

Estat: en termini
Data de  finalització: 31/12/2020
A qui  s’adreça: PIMES i empreses de mitjana capitalització

DESCRIPCIÓ
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 Covid-19.  

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

TIPOLOGIES DE PROJECTES INCLOSOS
Ajuts parcialment reemborsables

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020//

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)

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/




Mesures fiscals extraordinàries: IVA, impost de societats i
IRPF (Mòduls) Covid-19
Agència Estatal de l'Administració Tributària

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça: 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 diar is 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.

REFERÈNCIA LEGAL

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 

1 4

DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020//

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


ğ�5
Modificació quanties en matèria d’ajornament en el 
pagament dels deutes amb la Seguretat Social (Covid-19)

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

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça: 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.

REFERÈNCIA LEGAL
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


ğ�6
Mesures de suport als autònoms i empreses en matèria de
cotitzacions a la seguretat social (Covid-19)

Tresoreria General de la Seguretat Social

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça: 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,   sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès  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 

NO 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: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020//



1 7
TERMINIS

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.

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




ICF Eurocrèdit
Institut Català de Finances

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça:  empreses

BENEFICIARIS
Petites i mitjanes empreses 

CONDICIONS FINANCERES
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.  

MÉS INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ
REFERÈNCIA LEGAL 
TEXT REFÓS DE L'ANUNCI - Programa operatiu FEDER a Catalunya 2014-
2020  

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES 
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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


Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes 
a conseqüència de la situació derivada de la Covid-19. 
També pot servir per refinançar operacions.
Institut Català de les Finances (ICF)

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça:  empreses

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

CONDICIONS FINANCERES
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.

TERMINI
Préstec subjecte a fons.

REFERÈNCIA LEGAL
Demana el teu préstec ICF Crèdit - COVID-19.
Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES 
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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
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Plan Acelera Pyme (Covid-19)
Red.es - Portal Acelera Pyme

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça:  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 Covid-19.    Més informació i 
tramitació Enllaç oficial.

TRAMITACIÓ I MÉS INFORMACIÓ

Enllaç oficial

MESURES ECONÒMIQUES DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020//

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


2 1
EMPRENDETUR I+D+i (Covid-19)
Secretaria d ’Estat de Turisme

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça:  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

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




Reducció dels lloguers de béns immobles arrendats per
a la realització d'activitats industrials i comercials
Conselleria de Justícia i Departament d'Empresa i Coneixement

Estat: en termini.
Data de finalització: mentre duri la suspensió de l'activitat.
A qui s’adreça: autònoms i empreses.

Si,  com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat
competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de
l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles
arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials,  en els
contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària
podrà requerir de la part arrendadora,  per burofax o d'una altra manera
fefaent,  una modificació raonable i equitativa de les condicions del
contracte,  amb la finalitat de restablir l'equilibri de les prestacions i
d'acord amb les exigències de la bona fe i de l'honradesa en els tractes.

Si no hi hagués acord entre les parts:
En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat,  la renda i
altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir en un
cinquanta per cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de
suspensió.
En cas de restricció parcial de l'aprofitament material de l'immoble,  la
renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de
reduir,  mentre durin les mesures de restricció,  en una proporció igual a
la meitat de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble,  mesurada
objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o per altres
limitacions imposades per la norma.
La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de
productes a l'establiment no afecta l'aplicació de les reduccions
previstes per les lletres a) i b) d'aquest apartat.
La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi
totalment o parcial a l'obligació de pagar les referides rendes i altres
despeses degudes que hagin vençut totes les quantitats que
eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions,
excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en
l'organisme oficial competent.

DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020MESURES ECONÒMIQUES //
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En cas que les mesures previstes per la lletra a) d'aquest apartat es
perllonguin més de tres mesos en el transcurs d'un any a comptar de
l'entrada en vigor d'aquesta norma, la part arrendatària pot optar per
desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què
s'esdevingui aquesta circumstància,  mentre es mantingui i fins a tres
mesos després del cessament complet de les mesures,  sempre que ho
notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes
d'antelació.

MÉS INFORMACIÓ

Decret llei

Enllaç oficial
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https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884577&language=ca_ES
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/reduccio-lloguers-bens-immobles-arrendats-activitats-industrials-comercials/


2 4
Dret a percepció del bo social d’electricitat per a
treballadors autònoms (Covid-19)
Empreses comercialitzadores d ’electricitat de referència

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça: 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.

BENEFICIARIS
Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist 
reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19.

TERMINI
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.

TRAMITACIÓ

 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



Mesures de suport a les microempreses, treballadors
autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia
social (Covid-19)
SOC - Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (Línia 1) i Direcció General d’Economia  
Social (Línia 2)

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020 
A qui s’adreça: 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.

Hi  ha  2  línies  de  subvencions  diferenciades  segons  la  tipologia  d’empresa  
objecte de l’ajut:

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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BENEFICIARIS 
Cooperatives.

REFERÈNCIA LEGAL
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


Mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19 en
Cooperatives i Societats Laborals i Participades (Covid-19)
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça: empreses

COOPERATIVES
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.

SOCIETATS LABORALS I PARTICIPADES
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.

 

 
 
 

MESURES ECONÒMIQUES 

2 7

DATA DE REVISIÓ: 26 DE NOVEMBRE DEL 2020//



TERMINIS
Cooperatives des de la declaració de l’Estat d’Alarma fins al 31 de
desembre de 2020 Societats Laborals no aplica.

REFERÈNCIA LEGAL
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Enllaç oficial
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http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20050_COPERATIVES_I_SOCIETATS_LABORALS_I_PARTICIPADES
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Mesures Econòmiques del suport al sector turístic pels
efectes de la Covid-19
Departament d'Empresa i Coneixement, Agència Catalana de Turisme i Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Estat: en termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s’adreça: 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: 26 DE NOVEMBRE 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
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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
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	cataleg_27_OCTUBRE



