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Termini de presentació: Del 16 al 29 de març.

BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris d'aquest ajut les persones treballadores autònomes 
i empreses amb domicili del centre de treball al municipi del Vendrell, 
 que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre 
d'estètica i bellesa, i que hagin estat obligats al tancament en base a la 
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves 
mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

S’entén per centre de treball aquella activitat 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. 

En el supòsit que el sol·licitant tingui més d’un establiment, tant sols 
s’acceptarà una sol·licitud per beneficiari i NIF.

IMPORT
la quantia de l'ajut consisteix en un import fix de 600 euros.
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Ajuntament del Vendrell

Estat: en termini.
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Ajut per la reactivació de les activitats de restauració  i dels
centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la
Covid-19 del Vendrell
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ACUMULACIÓ D’AJUTS 
Aquest ajut és compatible amb altres ajudes públiques.

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.

MÉS INFORMACIÓ
Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre 
general de l’Ajuntament del Vendrell. En el cas que s’hagi d’esmenar 
alguna sol·licitud es considerarà, a aquests efectes, la data en què la 
sol·licitud estigui completada i sigui susceptible de ser valorada.

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


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.
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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




REQUISITS 
Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la
sol·licitud, que l’activitat del sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament
per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la
COVID-19 i ha estat obligada a tancar.

QUANTIA DELS AJUTS
Els ajuts consistiran en una aportació per establiment de:

5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de
més de 400 metres quadrats.
5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no
essencials ubicats en centres, recintes o galeries comercials.
7.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries ubicats en
centres, galeries o recintes comercials.

Estat: En termini.
Data: Del 10 de març de 2021 a les 9:00h fins el 17 de març de 2021 a les
14:00h.
A qui s’adreça: Els beneficiaris són els autònoms i pimes de comerç al
detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície
superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals
comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i
que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4
de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de
gener, i la SLT/133/2021, de 22 de gener i la SLT/275/2021, de 5 de febrer
i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer. 
Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Ajuts extraordinaris per als establiments de més de 400 m2 i
establiments ubicats en recintes comercials afectats per la
COVID-19
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Consorci de comerç, Artesania i Moda de Catalunya NOVETAT
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TRAMITACIÓ
Els comerços que han estat beneficiaris de la primera línia d’ajuts, rebran
un nou pagament de manera automàtica sense haver de fer cap sol·licitud
nova.

Els que no s’hi hagin acollit, hauran de presentar les sol·licituds
temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat
que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament
d’Empresa i Coneixement. 

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o
privats ja sol·licitats. Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de
presentació de la sol·licitud.  

NORMATIVA

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839755.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839198.pdf

Dubtes

Enllaç oficial
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http://ccam.gencat.cat/ca/inici/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/
http://empresa.gencat.cat/ca/inici/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839755.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839198.pdf
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210309_faqs_nous_ajuts_400m2
http://ccam.gencat.cat/ca/tramits/per_temes/Ajuts-extraordinaris-per-als-establiments-de-mes-de-400-m2-i-establiments-ubicats-en-recintes-comercials-afectats-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Comer%C3%A7%20i%20consumNormativa:


S'ha aprovat una nova prestació extraordinària de pagament únic 
destinada a les persones professionals, tècniques i docents de les arts 
escèniques, arts visuals i la música per les activitats culturals suspeses o 
restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIES
1- Tenir divuit anys o més.
2- Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
3- Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en
situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat
Social(RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del
Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i
docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim
general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un
dia l’any 2020
4-.Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat
l’import de 20.000 euros.
5-Acreditar les activitats o serveis culturals suspeses per raó de la crisi
sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals,
tallers, classes, cursos o altres), als quals s'havia compromès.
6- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les
obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent
resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició
especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el
moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució
d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
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Ajut extraordinari per a les persones professionals,
tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la
música
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General de Prestacions Socials

Estat: En termini.
Data: Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 3 
de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021.
A qui s’adreça: A les persones professionals, tècniques i docents de les 
arts escèniques, arts visuals i la música..
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QUANTIA DE LA PRESTACIÓ 
S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de
la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

TRAMITACIÓ
Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o
l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de
l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions. Així mateix, per omplir el
formulari és recomanable utilitzar qualsevol navegador excepte l’Internet
Explorer.
L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no dona preferència en
l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant
tot el termini establert ja que, quan finalitzi aquest termini, es donarà
preferència als beneficiaris amb menys ingressos.

NORMATIVA

Resolució TSF/547/2021, de 25 de febrer

Enllaç oficial
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https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894532
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22379-Ajut-extraordinari-professionals-cultura-3ed?category=


Segona línia d’ajuts dotada amb 6 milions d’euros per a establiments d’oci
nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions sanitàries de la
Covid-19.Amb aquesta segona línia es vol donar continuïtat a l’ajut públic
per al manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de
facturació derivada dels tancaments.

BENEFICIARIS
S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci
nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb
espectacle, sales de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut,
discoteques de joventut i karaokes), així com els parcs infantils privats,
afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos
d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament.

QUANTIA DELS AJUTS
Ajuts de 6.000 euros per als parcs infantils i entre 5.000 i 10.000 per a
l’oci nocturnLa subvenció consistirà en un pagament únic a cada
beneficiari, amb l’aportació següent:

Parcs infantils privats: 6.000 euros
Establiments oci nocturn de menys de 10 treballadors: 5.000 euros
Establiments d’oci nocturn de 10 o més treballadors: 15.000 euros

Els beneficiaris de la primera línia rebran el pagament automàtic sense
presentar nova sol·licitud.

El procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants
acreditaran que compleixen els requisits. D’aquesta manera, el control
administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet
el pagament.

Oci nocturn i parcs infantils privats - 2a convocatòria
Departament d'Empresa i Coneixement. Consorci de Comerç, Artesania i Moda deCatalunya 
(CCAM)

Estat: En tràmit.
Data: Fins exhaurir partida.
A qui s’adreça: A professionals autònoms, microempresas i pimes.
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Tramitació
La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament pel Canal 
Empresa, omplint el model formalitzat que es podrà trobar al web del 
CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement, un 
cop es publiqui la convocatòria en el DOGC.

Enllaç oficial
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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-parcs-infantils-oci-nocturn-2a-conv/


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
Departament de Cultura

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

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
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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
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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: 15 DE MARÇ DEL 2021



1 3
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
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4dd9-a2cd-ac44c96b46a9
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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.
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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
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1 6
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

DATA DE REVISIÓ: 15 DE MARÇ DEL 2021MESURES ECONÒMIQUES //

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
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Enllaç oficial

Nova modalitat d'ERTO derivada de les noves mesures per 
fer front a la COVID-19
Jefatura del Estado

Estat: en termini.
Data de finalització: Sempre que estigui vigent la normativa que dona 
cobertura a la situació d'impediment de l'activitat.
A qui s’adreça: Empreses.

Ja està disponible la nova modalitat d'ERTOs: Sol·licitar la constatació de 
l'existència de força major per impediment de l'activitat derivat de la 
Covid-19 (tancaments amb afectació de tota la plantilla dels centres 
afectats, derivats del que estableix la Resolució SLT/1/2021, de 4 de 
gener).

S'ha activat un formulari que conté un desplegable que obliga a 
seleccionar quina és l'activitat prevista a la Resolució SLT/1/2021, que 
comporta el tancament temporal de l'empresa, amb motiu de la Resolució 
SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.En el cas que 
l'empresa no pugui seleccionar cap activitat del desplegable, o no afecti a 
la totalitat de la plantilla dels centres de treball afectats, haurà de 
presentar el formulari de la modalitat "Sol·licitar la constatació de 
l'existència de força major" i seleccionar l'opció "Impediment" o 
"Limitació" de l'activitat, segons si l'afectació en els centres de treball és 
total o parcial.

TRAMITACIÓ
https://bit.ly/3iUmNeM
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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
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AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
IMPOST SOBRE SOCIETATS
MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

TRAMITACIÓ
https://bit.ly/3iUYsWe

Enllaç oficial

Mesures recollides en el Reial Decret Llei 35/2020 de 22 de 
desembre per a donar suport en matèria tributària al sector 
turístic, la hostaleria i el comerç
Agència tributària

Estat: en termini.
Data de finalització: Període 2020-21.
A qui s’adreça: Empreses sector turístic, la hostaleria i el comerç.

El 23 de desembre de 2020, el BOE va aprovar una sèrie de mesures 
urgents encaminades a reforçar l’activitat econòmica i donar suport a 
empreses i autònoms del sector turístic, la hostaleria i el comerç. Les 
mesures son majoritàriament tributàries, però també recullen mesures 
extraordinàries dirigides als arrendaments de locals de negocis.

Les mesures tenen relació amb l’ajornament de deutes tributaris, amb el 
càlcul de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb incentius 
fiscals per a la rebaixa d’arrendaments, amb l’impost de societats i amb 
l’impost sobre el valor afegit.
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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



	mesures econòmiques-5
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