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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
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SOL·LICITUD
Les persones
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MESURES ECONÒMIQUES //

interessades hauran de presentar la sol·licitud mitjançant model 
normalitzat a través de la seu electrònica de l’Ajuntament  del Vendrell.

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

RESOLUCIONS

Enllaç resolucions

DATA DE REVISIÓ: 4 DE GENER DEL 2021

http://leina.org/
http://leina.org/
https://www.elvendrell.net/informacio/7513-120-ajuts-atorgats-a-la-segona-convocatoria-per-a-empreses-i-autonoms-afectats-per-la-covid-19
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=278905&idens=4316340003


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: Prorrogat
A qui s’adreça: Autònoms 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.

MESURES ECONÒMIQUES //
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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




Segons la resolució RESOLUCIÓ CLT/2789/2020, de 4 de novembre,
s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per
compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais
escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la
COVID19.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir
econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als
concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals
del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les
autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19, han patit una reducció forçada de l'aforament. Als efectes
d'aquestes bases, s'entén per espais escènics i musicals els següents:
teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, centres cívics,
carpes de circ o similars, i espais a l'aire lliure especialment habilitats per
a la realització d'espectacles públics i que s'utilitzin per a la realització
d'un concert o espectacle de pagament.

Queden excloses les activitats incloses dins la programació escolar i
extraescolar.Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica
obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la
sol·licitud (IdCAT).

BASES ESPECÍFIQUES DE LA SUBVENCIÓ
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820951.pdf

TRAMITACIÓ
https://bit.ly/39YcRhO

Enllaç oficial

Estat: en termini.
Data de finalització: 3 de juny de 2021

Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció
forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb
motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
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Departament de Cultura
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https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19
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/subvencions-reduccio-forcada-aforaments-espais-escenics-musicals/
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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

MESURES 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: Fins final de l'estat d'alarma
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: 4 DE GENER DEL 2021
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BENEFICIARIS 
Als treballadors per compte propi o autònoms 

TRAMITACIÓ 
https://bit.ly/3dmfmJg

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
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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.

MESURES ECONÒMIQUES 

0 8

// DATA DE REVISIÓ: 4 DE GENER DEL 2021



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

MESURES ECONÒMIQUES 
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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/
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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: Fins final de l'estat d'alarma
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
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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: Properament
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

MESURES ECONÒMIQUES 

1�2

DATA DE REVISIÓ: 4 DE GENER DEL 2020//

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
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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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