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1.

Boletín Oficial del Estado (BOE)

BIBLIOTECA JURÍDICA DIGITAL. CODIS ELECTRÒNICS COVID-19.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C&modo=1

1.1 REAL DECRETO LEY
1.1.1 RDL 6/2020, de 10 de març.
-

Art. 5. Consideració excepcional com situació assimilada a accident laboral dels períodes d’aïllament o
contagi de les persones treballadores com a conseqüència de la COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf

1.1.2 RDL 7/2020, de 12 de març.
-

-

Art. 12. Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per atendre al conjunt d’empreses establertes
a Espanya incloses en determinats sectors econòmics.
Art. 13. Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixes
discontinus en els sectors del turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
Art. 14. Ajornament de deutes tributaris.

-

Art. 15. Sol·licitud d’ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per

-

la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf

1.1.3 RDL 8/2020, de 17 de març.
-

Art. 5. Caràcter preferent del treball a distància.

-

Art. 6. Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada.
Art. 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
•

Qui ho pot sol·licitar?
o

Treballadors autònoms inclosos al RETA, treballadors autònoms agraris inclosos al Sistema
Especial per Treballadors per compte propi agraris, les activitats dels quals quedin suspeses
pel RD 463/2020

o

Treballadors autònoms inclosos al RETA, treballadors autònoms agraris inclosos al Sistema
Especial per Treballadors per compte propi agraris, que sense cessar l’activitat, la seva
facturació en el mes natural anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys,
en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior, sempre que
no es trobin el algun dels supòsits següents:


Treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional, quan la seva
mitjana de facturació en els mesos de campanya de producció anteriors al que es
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sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació als mateixos
mesos de la campanya de l’any anterior


Treballadors autònoms dels següents codis CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 i entre
el 9001 i el 9004. Sempre que no cessant l’activitat, la seva facturació en el mes
natural anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys un 75% en
relació amb la efectuada en els darrers 12 mesos.

o
•

Socis treballadors de les cooperatives de treball associat

Ho poden sol·licitar els autònoms que tinguin treballadors a càrrec?
o

Sí, els que es trobin en un dels supòsits de la pregunta anterior, poden presentar un ERTE
pels treballadors i sol·licitar aquesta prestació.

•

•

Quins son els requisits?
o

Estar afiliat i d’alta al RETA en el moment que es declara l’estat d’alarma

o

En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa segons el RD 463/2020, acreditar la
reducció dels ingressos en, almenys, un 75%

o

Estar al corrent de pagament de totes les quotes (si no és el cas, es disposarà d’un termini
de 30 dies naturals per fer efectius els pagaments)

o

No serà necessari per causar el dret a aquesta prestació tramitar la baixa al règim de SS
corresponent

Quina és la percepció i la seva durada?
o

L’equivalent al 70% de la base reguladora.


Quan s’hagi cotitzat per cessament d’activitat durant almenys 12 mesos -> 70% de la
base reguladora



Quan s’hagi cotitzat per cessament d’activitat menys de 12 mesos -> 70% de la base
mínima de cotització del col·lectiu al que es pertanyi.

o
•

•

La durada serà d’un mes. Ampliable fins l’últim dia del mes en que acabi l’estat d’alarma.

On es sol·licita?
o

A la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la que s’hagi adscrit l’autònom/a

o

Autònoms/es que tinguin concertada la protecció per contingències professionals amb l’INSS
-> al SEPE

Com?
o

Les mútues i el SEPE tenen habilitats formularis amb els documents de sol·licitud i es fa de
forma telemàtica.

•

Documentació a presentar?
o

Cessament d’activitat per força major:


o

Declaració jurada amb la data de producció de la força major, és a dir el dia en què es
declara l’estat d’alarma (14/03/2020). Amb el model normalitzat que tingui cada
mútua

Per pèrdua d’ingressos:


Informació comptable que justifiqui la pèrdua: llibre de registre de factures emeses i
rebudes; llibre diari d’ingressos i despeses; llibre de compres i despeses.
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o Declaració jurada on hi consti que es compleixen tots els requisits exigits per tenir
dret a la prestació.
•

•

Quan?
o

Si el RD ens ha obligat a tancar/parar l’activitat -> des del 18/03/2020

o

Fins l’últim dia del mes següent al que es produeixi la finalització de l’estat d’alarma.

Quin és el termini màxim de sol·licitud?
o

•

30 d’abril de 2020

Quin és el termini de resolució?
o

Segons l’art. 11.5 del RD 1541/2011 la mútua corresponent ha de resoldre la sol·licitud en un
termini de 30 dies hàbils des de la recepció de la documentació.

•

Hem de pagar les cotitzacions del mes de març?
o

S’ha d’abonar la cotització corresponent als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma.

o

Si s’arriba a pagar tot el mes, la TGSS tornarà la part corresponent d’ofici.

• Apartats nous publicats al RDL 11/2020 que modifiquen el RDL 8/2020
Modificat a la disposició final vuitena del RDL 19/2020.
-

Art. 18. Garantia en el manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de
banda ampla.

-

Art. 19. Garantia en la prestació del servei universal de telecomunicacions.
Art. 20. Suspensió de la portabilitat
Art. 21. Interrupció del termini per a la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma.
Art. 22. Mesures excepcionals en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de
jornades per causa de força major.
Art. 23. Mesures excepcionals en relació als procediments de suspensió i reducció de jornada per causes
econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
Art. 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió
de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la COVID-19. Modificat pel RDL
18/2020. Disposició final primera.
Modificat a la disposició final vuitena del RDL 19/2020.
Art. 25. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per aturats/des en aplicació dels procediments
referits als articles 22 i 23.
Art. 29. Aprovació d ‘una línia, per la cobertura a compte de l’Estat, del finançament atorgat per entitats
financeres a empreses i autònoms.
Art. 33. Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari.

-

-

Art. 35. Mesures financeres dirigides als titulars de les explotacions agràries que hagin subscrit préstecs
com a conseqüència de la situació de sequera de 2017.
Art. 40. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat. Modificat a la
disposició final vuitena del RDL 19/2020.

-

Modificat a la disposició final quarta del RDL 21/2020.
Art. 41. Mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels òrgans de govern de les Societats
Anònimes Cotitzades.
Plan Acelera PYME
•

Què és?
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o Recursos per PIMEs i persones autònomes per fer front a la COVID-19
•

Quins recursos?
o

Solucions tecnològiques per mantenir l’activitat i avançar en processos de transformació
digital


Ciberseguretat



Teletreball

o

Talent: programes de suport per desenvolupar el talent i la formació digital

o

Assessorament

o

Finançament


ICO línia Avales: Per garantir la liquiditat



ICO Empresa y emprendedores: finançament de projectes de digitalització i foment
del teletreball



ICO Sector Turístico COVID-19: destinat al sector turístic i les activitats que hi tinguin
relació

o

Ajudes

o

Col·laboradors

Fonts i més informació:
•

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nuevaprestacion-extraordinaria-para-autonomos/

•

https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinariapara-autonomos-afectados-por-el-covid-19/

•

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

•

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/criterio_52020.pdf

•

https://acelerapyme.gob.es/

•

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

1.1.4 RDL 9/2020, de 27 de març.
•

Articles:
o

Art. 2. Mesures extraordinàries per la protecció dels llocs de treball

o

Art. 3. Mesures extraordinàries de desenvolupament de l’article 25 del RDL 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19, per agilitzar la tramitació i abonament de les prestacions per atur

o

Art. 4. Mesura extraordinària aplicable a les societats cooperatives per l’adopció d’acords en
els procediments de suspensió total i/o parcial, en els termes previstos en els articles 22 i 23
del RDL 8/2020, de 17 de març

o
•

Art. 5. Interrupció del còmput de la duració màxima dels contractes temporals

Disposicions addicionals:
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o Primera: Limitació de la duració dels expedients temporals de regulació de treball
basats en les causes previstes a l’art. 22 del RDL 8/2020, de 17 de març
o

Segona: Règim sancionador i reintegrament de les prestacions indegudes – Modificat al RDL
15/2020. Disposició final novena

o

Tercera: Data d’efectes de les prestacions per atur derivades dels procediments basats en les
causes referides als articles 22 i 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Modificat al RDL
18/2020. Disposició final segona.

o

Quarta: Col·laboració de l’entitat gestora de les prestacions per atur i la Inspecció de Treball i
Seguretat Social

Fonts i més informació:
o

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152

o

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

1.1.5 RDL 10/2020, de 29 de març.
•

•

Objectius:
o

Regular un permís retribuït recuperable per al personal laboral per compte aliè

o

Obligatori

o

Limitat entre el 30 de març i el 9 d’abril (ambdós inclosos)

o

Empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin les activitats no essencials

Àmbit d’aplicació:
o

•

•

Persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats del sector
públic o privat i que no tinguin l’activitat aturada com a conseqüència de la declaració de l’estat
d’alarma que estableix el RD 463/2020.

Permís retribuït:
o

Es gaudirà d’un permís retribuït recuperable

o

De caràcter obligatori

o

Entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

o

Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hi hagués correspost si
haguessin prestat els serveis amb caràcter ordinari, incloent el salari base i els complements
salarials.

Recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït:
o

Es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins el 31 de
desembre de 2020.

o

S’haurà de negociar en un període de consultes obert a tal efecte entre l’empresa i la
representació legal de les persones treballadores (duració màxima 7 dies)

o

La recuperació d’hores no pot suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari
i setmanal previstos per llei i al conveni col·lectiu, l’establiment d’un període de preavís inferior
al recollit a l’art. 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada
màxima anual prevista dins el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació. També, s’han de
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respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral, familiar reconeguts legal
i convencionalment.
•

Activitat mínima indispensable:
o

Es pot establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament
imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable.

o

Es tindrà com a referència la mantinguda durant un cap de setmana ordinari o en festius.

Fonts i més informació:
o

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166

1.1.6 RDL 11/2020, de 31 de març.
•

Capítol I. Mesures de suport als treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables
o

Art. 28. Dret a la percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat
l’activitat o hagin vist reduïda la facturació a conseqüència de la COVID-19


Destinat als consumidors que, complint amb el requisit de renda de l’apartat 2,
acreditin amb data posterior a l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, que
el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la unitat familiar,
professionals per compte propi o autònoms, tenen dret a la prestació per cessament
d’activitat professional per haver vist que la seva facturació, en el mes anterior al que
es sol·licita el bo social, reduïda en, almenys, un 75% en relació a la mitjana de
facturació del semestre anterior, en el que s’estableix al RDL 8/2020, de 17 de març



Per acreditar la condició de consumidor vulnerable i sol·licitar la percepció del bo
social, el consumidor enviarà a un comercialitzador de referència a través del correu
electrònic que aparegui a la seva pàgina web, el model de sol·licitud definit a l’annex
IV juntament amb:



o

•

Copia DNI o NIE del titular del punt de subministrament

•

Certificat d’empadronament

•

Llibre de família (si és el cas d’una unitat familiar)

•

Acreditació de la seva condició d’acord amb el RDL 8/2020, de 17 de març.

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos
del derecho a la percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que
hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia
del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud.

Art. 30. Beneficiaris del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones
integrades al Sistema Especial de Treballadors de la Llar del Règim General de la Seguretat
Social.


Persones beneficiaries:
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•



Aquelles que estan donades d’alta al Sistema Especial de Treballadors de la
Llar del Règim General de la Seguretat Social abans de l’entrada en vigor del
RD 463/2020, i que es trobin en alguna de les següents situacions:
o

Hagin deixat de prestar serveis, total o parcialment, amb caràcter
temporal, per reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva
voluntat, en un o varis domicilis i degut a la crisi del COVID-19

o

S’hagi extingit el seu contracte de treball per causes d’acomiadament
recollides a l’art. 49.1.k del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, o a l’art. 11.3
del RD 1620/2011, de 14 de novembre.

Acreditació:
•

Declaració responsable
o

•

Signada per la persona contractant, respecte les que s’hagi produït la
disminució total o parcial dels serveis.

En el cas d’extinció de contracte: carta d’acomiadament, comunicació de
dissentiment o documentació acreditativa de la baixa al Sistema Especial de
Treballadors de la Llar del RGSS.

o

•

Art. 33. Subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal


Destinat a les persones treballadores a les que se’ls hi hagi extingit el contracte de
duració determinada, d’almenys, 2 mesos de durada, amb posterioritat a l’entrada en
vigor del RD 463/2020, i que no comptin amb la cotització necessària per accedir a
una altra prestació o subsidi.



Inclou contractes d’interinitat, formatius i de relleu



Incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, d’inclusió, salari social o
ajudes anàlogues que concedeixi qualsevol altra Administració Pública



Quantia: ajuda mensual del 80% de l’IPREM vigent



Durada: 1 mes, ampliable si es determina per decret llei

Secció 2. Mesures de suport als autònoms
o

Art. 34. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social -> MODIFICAT. VEURE
L’ORDRE ISM 371/2020, de 24 d’abril


S’habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de:
•

6 mesos

•

Sense interès

•

Per empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de
la SS, que ho sol·licitin (sempre que les activitats que realitzin no hagin estat
suspeses per l’estat d’alarma declarat al RD 463/2020)

•

Afectarà als pagaments de les cotitzacions a la SS i per conceptes de
recaptació conjunta pels períodes:

•

o

Empreses: entre abril i juny de 2020

o

Treballadors per compte propi: entre maig i juliol de 2020

Presentació de sol·licituds:
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o

Empreses: Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la
Seguretat Social (sistema RED).


Documentació:
•

Sol·licitud individual per cada codi de compte de
cotització

o

•

Treballadors per compte propi:


Sistema RED



O mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS)

Termini sol·licitud: s’ha de comunicat a la Tresoreria General de la SS dins les
10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents
als períodes de meritació.

•
o

Resolució: durant els 3 mesos següents al de la sol·licitud

Art. 35. Aplaçament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social – MODIFICAT AL
RDL 15/2020. Disposició final desena.


Empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la SS o
autoritzats per actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades en
l’àmbit de la SS, sempre que no tinguin cap altre ajornament vigent, podran sol·licitar
l’ajornament en el pagament dels deutes amb la SS el termini reglamentari d’ingrés
sigui entre abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts a la normativa de
la SS, però amb les següents particularitats:
•

S’aplicarà un interès del 0,5%

•

Les sol·licituds s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels 10 primers dies
naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés

•

L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució

•

La sol·licitud determinarà la suspensió del procediment recaptador respecte
als deutes afectats pel mateix i on el deutor sigui considerat al corrent de les
seves obligacions amb la SS fins que es dicti la corresponent resolució


•

L’ajornament d’aquest article és incompatible amb la moratòria regulada a l’article
anterior

Capítol 2. Mesures per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència
de la COVID-19
o

Secció 1: MEUSRES DE SUPORT A LA INDUSTRIALITZACIÓ


Préstecs SGIPYME:
•

Art. 38. Modificació del moment i termini per aportar garanties a les
convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en
el moment d’entrada en vigor del RD 462/2000, de 14 març.

•


Art. 39. Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME

Art. 40. Devolució de despeses i concessió d’ajudes per cancel·lació d’activitats de
promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals.
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•

S’habilita a l’ICEX per tornar a les empreses que tinguin despeses no
recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes pagades per
participar en fires, i altres activitats de promoció de comerç internacional,
convocades per l’entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, greument
afectades o posposades per l’organitzador com a conseqüència del COVID-19.

•

S’habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que anessin a participar en
esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats
col·laboradores de l’ICEX i les pròpies entitats col·laboradores.



Art. 41. EMPRENDETUR: es suspèn (sense sol·licitud prèvia) durant el període d’un
any, el pagament dels interessos i amortitzacions corresponents als préstecs
concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme

o

Secció 2: Flexibilització en matèria de subministres


Art. 42. Flexibilització dels contractes de subministres d’electricitat per autònoms i
empreses:
•

Excepcionalment i mentre duri l’estat d’alarma, els punts de subministrament
d’electricitat titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició amb l’alta
al RETA o assimilable i empreses es podran acollir a les següents mesures:
o

En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o modificar
els seus contractes de subministres, o les pròrrogues, per contractar
una oferta alternativa al comercialitzador amb el que tinguin el
contracte vigent, per adaptar el contracte a les noves pautes de
consum

o

Els distribuïdors atendran les sol·licituds de canvi de potència o de
peatge d’accés

•

Una vegada finalitzi l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el consumidor
que hagi sol·licitat la suspensió del contracte podrà sol·licitar la reactivació.
Els que hagin sol·licitat una modificació, en el termini de 3 mesos després de
finalitzar l’estat d’alarma, podran sol·licitar una nova modificació del
contracte.



Art. 43 Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural:
•

Excepcionalment i mentre duri l’estat d’alarma, els punts de subministrament
de gas natural titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició amb
l’alta al RETA o assimilable i empreses es podran acollir a les següents
mesures:
o



Modificació del cabal diari contractat, la inclusió en una escala de
peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió del
contracte de subministrament.

Art. 44. Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del
petroli:
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•

Excepcionalment i mentre duri l’estat d’alarma, els punts de subministrament
d’energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli
per canalització, titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició amb
l’alta al RETA o assimilable i empreses es podran sol·licitar als seus
comercialitzadors o distribuïdors, la suspensió del pagament de les factures
que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en
l’estat d’alarma, incloent tots els conceptes de facturació.

•

Moratòria en el pagament d’hipoteques del negoci per a empreses i autònoms

Font:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Novetats-del-nou-paquet-de-mesures-economiques
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla1
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

1.1.7 RDL 13/2020, de 7 de abril.
•

Art. 2. Beneficiaris de les mesures extraordinàries de la flexibilització laboral:
o

o

Les persones que a l’entrada en vigor del RDL es trobin en qualsevol de les següents
situacions:


Persones aturades o amb cessament d’activitat



Treballadors que tinguin el contracte temporalment suspès a conseqüència del
tancament temporal de l’activitat



Treballadors migrants, el permís de treball dels quals acabi durant el període comprès
entre l’entrada en vigor del RD 463/2020 i el 30 de juny de 2020



Joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular entre els 18 i els
21 anys

Les persones que tinguin el domicili pròxim als llocs on s’hagi de realitzar la feina

•

Art. 3. Compatibilitat de prestacions laborals. Modificat al RDL 19/2020, disposició final desena.

•

Art. 4. Obligacions de l’empresari: assegurar en tot moment la disponibilitat de les mesures de
prevenció apropiades per fer front a la COVID-19

•

Art. 5. Tramitació:
o

Les administracions competents i agents socials promouran la contractació

o

Les empreses faran saber les ofertes de feina als serveis públics d’ocupació, que les
gestionaran per cobrir-les de manera urgent

o

On el nombre de demandants d’ocupació superi la oferta disponible de persones
treballadores s’establiran col·lectius prioritaris per cobrir les ofertes

o

Les empreses comunicaran als serveis púbics d’ocupació les contractacions acollides al
present RDL
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o El SEPE reprendrà d’ofici les prestacions per desocupació que s’hagin vist
suspeses pels processos automàtics d’intercanvi d’informació previstos amb les bases de
dades de afiliació a la TGSS i amb la bases de dades de contractes del Sistema Nacional de
Empleo, quan es tracti de contractes celebrats d’acord amb el previst al RDL 13/2020
o

El salari s’abonarà per transferència bancaria al compte indicat per la persona treballadora.
La remuneració mínima aplicable ha de ser la que correspongui segons el conveni col·lectiu
vigent i en tot cas, l’SMI recollit al RD 231/2020.

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf

1.1.8 RDL 14/2020, de 14 d’abril.
•

S'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions
tributàries, s'amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i
autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril (1) i fins
al dia 20 de maig de 2020 per als següents obligats tributaris:
o

obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019. A aquests efectes,
el volum d'operacions serà el previst a l'article 121 de la Llei del IVA, i en el seu defecte quan
no existeixi obligació de presentar declaracions relatives al IVA (per exemple en el cas
d'operacions exclusivament exemptes previst en el tercer paràgraf de l'article 71.1 del RIVA o
en el cas de règim especial del recàrrec d'equivalència), l'Import Net de la Xifra de Negocis de
l'Impost sobre Societats o l'equivalent en el cas de l'Impost sobre la Renda de Persones
Físiques.

o

en el cas dels obligats que tinguin la consideració d'Administracions Públiques, inclosa la
Seguretat Social, serà requisit necessari que el seu últim Pressupost anual aprovat no superi
la quantitat de 600.000 euros.

•

En aquests casos, la domiciliació bancària podrà realitzar-se fins al 15 de maig de 2020,
inclusivament. El càrrec en compte s'efectuarà el 20 de maig de 2020.

•

Respecte a les domiciliacions que s'hagin efectuat fins al 15 d'abril de 2020, el càrrec en compte es
realitzarà el 20 de maig de 2020.

•

L'ampliació dels terminis de presentació i ingrés no resultarà d'aplicació:
o

Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del
Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, amb
independència del seu import net de la xifra de negocis, ni als grups d'entitats que tributin en
el règim especial de grups d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit regulat al Capítol IX del
Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb
independència del seu volum d'operacions.

o

A la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel que s'aprova el codi duaner de la Unió i o per
la seva normativa de desenvolupament.

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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1.1.9 RDL 15/2020, de 21 de abril.
•

Capítol 1
o

Medidas para reduir los costes de pymes y autónomos
Art. 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores:




Es podrà sol·licitar a la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o
entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor, en un termini d’1 mes des de la
entrada en vigor d’aquest RDL, la moratòria que estableix aquest article, que haurà
de ser acceptat per l’arrendador sempre que no s’hagi arribat a un acord entre les
dues parts.





La moratòria en el pagament s’aplicarà de forma automàtica i afectarà al període
de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i les mensualitats
següents, prorrogables d’una en una, sense superar els 4 mesos. La renta
s’ajornarà, sense penalitzacions ni interessos, per un termini de 2 anys.

Art. 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda:


Quan l’arrendador sigui diferent als descrits a l’Art.1, es podrà sol·licitar, en un
termini d’1 mes, des de la entrada en vigor d’aquest RDL, l’ajornament temporal i
extraordinari en el pagament de la renta.



Les parts podran disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament
total o parcial d’alguna o algunes mensualitats. En el cas de disposar-ne
l’arrendatari haurà de reposar-ne l’import en el termini d’1 any des de la celebració
de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en el cas que el termini
sigui inferior a un any.

 Art. 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.


Podran accedir a les mesures previstes als art. 1 i art. 2 els autònoms i pimes
arrendataris quan compleixin els següents requisits:
1. Contractes d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica d’un
autònom/a
a. Estar afiliat i d’alta al RETA en data a la declaració de l’estat d’alarma
b. Que l’activitat estigui suspesa pel RD 463/2020
c. Si l’activitat no està directament suspesa pel RD 463/2020, acreditar
la reducció de la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita
l’ajornament en, almenys, un 75%, en relació amb la mitjana de la
facturació mensual del trimestre al que pertany aquell mes referit a
l’any anterior
2. Contractes d’arrendament per pimes
a. No superar els límits establerts a l’art. 257.1 RFL 1/2010
b. Que l’activitat estigui suspesa pel RD 463/2020
c. Si l’activitat no està directament suspesa pel RD 463/2020, acreditar
la reducció de la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita
l’ajornament en, almenys, un 75%, en relació amb la mitjana de la
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facturació mensual del trimestre al que pertany aquell mes referit a
l’any anterior
•

Capítol 2


Medidas para reforzar la financiación empresarial
Art. 6. Subvenciones de la EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), MP bajo la modalidad de préstamo
Destinat a aquells beneficiaris dels programes de subvenció o ajudes reemborsables
formalitzades sota la modalitat de préstec, quan la crisi de la COVID19 els hagi originat
períodes d’inactivitat o reducció en el volum de vendes o facturació que impedeixi o
dificulti complir amb les obligacions de pagament derivades de l’atorgament de les


mateixes, podrà acordar, prèvia sol·licitud i declaració responsable justificativa, la
concessió de l’ajornament de les quotes, sempre que no s’estigui en situació concursal
i que s’estigui al corrent de pagament de les obligacions davant Hisenda i la SS.
•

Capítol 3
o

Medidas fiscales


Art. 8. Tipo impositivo aplicable del IVA a las entregas, importacions y adquisicions
intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID19
Des de l’entrada en vigor del RDL 15/2020 fins el 31 de juliol de 2021, s’aplicarà el
tipus del 0% de l’IVA a les entregues de béns, importacions i adquisicions
intracomunitàries referits a l’annex del RDL 15/2020



Art. 9. Opción extraordinària por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el
art. 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de novembre, del Impuesto sobre Sociedades.
1. Els contribuents de l’IS als que se’ls apliqui l’apartat 1 de l’article únic del RDL
14/2020, de 14 d’abril, el període impositiu dels quals hagi iniciat a partir de l’1
de gener de 2020, podran ampliar el termini tal i com es preveu a l’apartat 3
de l’art. 40 de la Llei 27/2014.
2. Els contribuents de l’IS el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir de
l’1 de gener de 2020, que no hagin tingut dret a l’opció extraordinària prevista
a l’apartat1, que tinguin un import de la xifra de negocis inferior a 6.000.000€
durant els 12 mesos anteriors, podran exercir l’opció prevista a l’apartat 3 de
l’art. 40 de la Llei 27/2014, mitjançant la presentació en el termini del segon
pagament fraccionat a compte de la liquidació corresponent a dit període
impositiu que s’hagi d’efectuar en els 20 primers dies naturals del mes
d’octubre de 2020.
El pagament fraccionat efectuat en els 20 dies naturals del mes d’abril de
2020 serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que
s’efectuïn a compte del mateix període impositiu



Art. 10. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tàcita al método de
estimación objetiva en el ejercicio 2020.
Els contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques el rendiment net
de les quals es determini amb el mètode d’estimació objectiva i, en el termini per a la
presentació del pagament corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020,
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renunciïn a l’aplicació del mateix en la forma prevista a la lletra b) de l’apartat 1 de
l’article 33 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
aprovat pel RD 439/2007, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva
activitat econòmica amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021, sempre
que compleixin els requisits per la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode
d’estimació objectiva en el termini previst a la lletra a) de l’apartat 1 de l’art. 33 del
Reglament de l’Impost o mitjançant la presentació en el termini de la declaració
corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’exercici 2021 en la
forma disposada per al mètode d’estimació objectiva.
La renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la posterior revocació previstes
tindrà els mateixos efectes respecte els règims especials establerts en l’IVA.


Art. 11. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objectiva del
IRPF y de la quota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del
estado de alarma declarado en el período impositivo 2020.
1. Els contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques incloses a
l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, per al càlcul de la quantitat a ingressar del
pagament fraccionat en funció de les dades-base a que es refereix la lletra b) de
l’apartat 1 de l’art. 110 del Reglament de l’IRPF, no computaran, en cada trimestre
natural, com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els que hagi estat
declarat l’estat d’alarma en dit trimestre.
2. Els subjectes passius de l’IVA que desenvolupin activitats empresarials o
professionals incloses a l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, per al càlcul de
l’ingrés a compte de l’any 2020, a que es refereix l’art. 39 del Reglament de l’IVA,
aprovat al RD 1624/1992, no computaran, en cada trimestre natural, com dies
d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els que hagi estat declarat l’estat
d’alarma en dit trimestre.



Art. 12. No inicio del período ejecutivo para determinades deudas tributarias en el
caso de concesión de financiación a la que se refiere el articulo 29 del RDL 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19. Requisits.
a) Que el contribuent hagi sol·licitat dins del termini
b) Que l’obligat tributari aporti a l’Administració Tributaria fins al termini màxim de 5
dies des de final del termini de presentació de la declaració-liquidació o
autoliquidació, un certificat expedit per l’entitat financera acreditativa d’haver-se
efectuat la sol·licitud de finançament incloent l’import i els deutes tributari objecte
de la mateixa.
c) Que la sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, l’import dels deutes
mencionats
d) Que els deutes es satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment de
la concessió del finançament. S’entendrà incomplert el requisit per la falta
d’ingressos dels deutes transcorregut el termini d’un mes des de que s’hagi
finalitzat el termini mencionat.
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• Capítulo 4.
o

Medidas para facilitar el ajuste de la economía y protegir el empleo


Art. 13. Medida extraordinària para flexibilitzar de forma temporal el uso del Fondo
de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de pal·liar los efectos
del COVID-19.
Durant la vigència de l’estat d’alarma, el Fons d’Educació i Promoció Cooperatiu de les
cooperatives regulat a l’art. 56 de la Llei 27/1999, podrà ser destinat, total o
parcialment, a les següents finalitats:
•

Com recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en el cas necessari
per al seu funcionament.

•

A qualsevol activitat que ajudi a frenar la crisi sanitària de la COVID-19 o a pal·liar

els seus efectes, mitjançant accions pròpies o mitjançant donacions a altres
entitats, públiques o privades.
Durant la vigència de l’estat d’alarma, el Consell Rector assumirà la competència per
aprovar l’aplicació del Fons d’Educació o Promoció; quan per falta de medis
l’Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada per la seva
celebració a través de mitjans virtuals


Art. 14. Medida extraordinària para prorrogar el plazo previsto en el articulo 1.2.b)
de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.
Prorrogar amb caràcter extraordinari 12 mesos més, el termini de 36 mesos
contemplat a la lletra b de l’apartat 2 de l’art.1 de la Llei 44/2015, per arribar el límit
previst en dita lletra
Prorroga aplicable, exclusivament, a les societats laborals constituïdes durant l’any
2017.



Art. 15. Prórroga de la vigència de lo establecido en los art. 5 y 6 de el RDL 8/2020,
de 17 de marzo y modificación de su art. 6.
El contingut d’aquests articles es mantindrà vigent durant els dos mesos posteriors
al compliment de la vigència prevista en el primer paràgraf de la disposició final
desena del RD 8/2020, modificat per la disposició final 1.17 del RDL 11/2020.

•

Disposicions addicionals a tenir en compte:
o

Desena (p. 33) Opción por una mutua col·laboradora con la Seguridad Social de los trabajadores
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
que hubieran optado inicialmentE por una entidad gestora

o

Onzena (p. 34) Efectos en la incapacidad temporal de la opción por una mutua colaboradora con
la SS realizada por los trabajadores del Régimen Especial de la SS de los Trabajadores por cuenta
pròpia o autónomos para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad
regulada en el art. 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto econòmico y social del COVID19

•

Disposicions transitòries a tenir en compe:
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o Primera (p.36) No inicio del período ejecutivo para determinades deudas
tributarias en el caso de concesión de financiación a la que se refiere el art. 29 del RDL 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19
•

Disposicions finals a tenir en compte:
o

Segona (p.42) Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido
Tipo 4 % en libros, periódicos y revistas digitales.
Con efectos desde el 23 de abril de 2020, se modifica el número 2.º del apartado dos.1 del artículo
91 de la Ley del IVA, de forma que se aplicará el tipo del 4 % también a los libros periódicos y
revistas incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica. De
este modo se elimina la diferencia existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico
y el libro electrónico.

o

Vuitena (p.47) Modificación del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

o

Novena (p.50) Modificación del RDL 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

o

Desena (p.51) Modificación del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19


Art. 35 Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (veure apartat RDL
11/2020)

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

1.1.10 RDL 16/2020, de 29 de abril
Art. 6. Tramitació de la impugnació d’expedients de regulació temporal de treball referida a l’art. 23 del
RDL 8/2020, de 17 de març.
• Mesures concursals i societàries.
Art. 8. Modificació del conveni concursal.
Art. 9. Ajornament del deure de sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació
Art. 10. Acords de refinançament
Art. 11. Règim especial de la sol·licitud de declaració de concurs de creditors
Art. 12. Finançaments i pagaments per persones especialment relacionades amb el deutor
Art. 13. Impugnació de l’inventari i de la llista de creditors
Art. 14. Tramitació preferent
Art. 15. Alienació de la massa activa
Art. 16. Aprovació del pla de liquidació
Art. 17. Agilització de la tramitació de l’acord extrajudicial de pagaments
Art. 18. Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues
Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
CENTRE EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC ALT PIRINEU
Plaça de les Monges
Edifici de les Monges 3r pis
25700 La Seu d’Urgell
973 355 798
empresa@alturgell.cat

v.39.20

1.1.11 RDL 17/2020, de 5 de mayo.
•

Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a sus trabajadores. Modificat al
RDL 19/2020, disposició final dotzena
Art. 1. Concessió directa de subvencions a Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR,
para el impulso de la financiación del sector cultural
5. SGR promourà, en col·laboració a les entitats financeres que hi vulguin participar, les següents
línies de finançament dirigides a empreses del sector cultural per un import total de 780.000.000€
- Línia audiovisual
- Línia de les arts escèniques
- Línia de la Indústria musical
- Línia de la indústria del llibre
- Línia de belles arts
- Línia d’altres empreses del sector cultural
6. El cost de comissió d’apertura de l’aval per accedir a les línies previstes serà del 0,5%
Art. 2. Accés extraordinari a la prestació d’atur dels artistes en espectacles públics que no es trobin
afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulats pel RDL
8/2020, de 17 de març.
2. Per aquells treballadors que, a conseqüència de la COVID-19, no puguin seguir realitzant l’activitat
laboral que donava lloc a la seva inclusió al RG com artistes en espectacles públics, se’ls reconeixerà,
durant els períodes d’inactivitat de l’exercici 2020 que responguin a aquella circumstància i a efectes
del que disposa l’art. 266 del text refós de la Llei General de Seguretat Social, estar en situació legal
d’atur, tenir el període mínim de cotització si ho acrediten en els termes de l’apartat 3 d’aquesta
disposició, sempre que no estiguin rebent o hagin optat per la prestació contributiva d’atur ordinària
prevista a l’art. 262 i següents de la Llei General de Seguretat Social.
. El reconeixement del dret a la prestació naixerà a partir del dia següent al de la presentació de la
sol·licitud.
La prestació serà incompatible amb altres percepcions derivades d’activitats per compte propi o per
compte aliè, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes
anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
3. Durada en funció dels dies d’alta a la SS amb prestació real de serveis en l’activitat durant l’any
anterior a la situació legal d’atur, tenint en compte la següent escala

4. Base reguladora: base de cotització mínima vigent en cada moment, per contingències comunes,
corresponents al grup 7 de la escala de grups de cotització del RG.
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•

Medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música
Art. 3. Sistema d’ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la música com a conseqüència de
l’impacte negatiu de la COVID-19
1. Caràcter excepcional i es concediran una sola vegada, tenint en compte les següents condicions:
-

S’atorgaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb les especialitats establertes en la
present disposició i en la resolució de la convocatòria.

-

Les ajudes estan dirigides a aquelles situacions que de manera
indubtable derivin de la emergència provocada per la COVID-19 en els

-

termes que assenyali la resolució de la convocatòria.
La convocatòria fixarà el règim de justificació.

2. Beneficiaris: persones físiques (alta al RETA), persones jurídiques, públiques o privades, que es
dediquin a les arts escèniques i de la música. Han de tenir establiment permanent en qualsevol dels
estats de la Unió Europea i altres estats de l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte.
3. Línies:
- Suport al manteniment de les estructures d’arts escèniques i
musicals
- Ajudes a les activitats escèniques i musicals i projectes culturals
Art. 4. Contractes del Sector Públic d’interpretació artística i d’espectacles suspesos o resolts.
1. Quan, a conseqüència de la COVID-19 o de les mesures sanitàries o de contenció adoptades al
respecte, s’acordi la modificació o suspensió, per ser executats en una data posterior, de contractes
d’interpretació artística i d’espectacles de quantia no superior als 50.000€, celebrats per les entitats
pertanyents al Sector Públic, l’òrgan de contractació podrà acordar que s’aboni al contractista fins un
30% del preu del contracte, com a bestreta a compte de dit preu.
2. Quan, a conseqüència de la COVID-19 o de les mesures sanitàries o de contenció adoptades al
respecte, tingui lloc la resolució de contractes d’interpretació artística i d’espectacles de quantia no
superior als 50.000€, celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic, l’òrgan de contractació
podrà acordar una indemnització a favor del contractista que no podrà ser inferior al 3, ni superior al
6% del preu del contracte.
•

Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales
Art. 5. Ampliació dels terminis per al compliment de les obligacions imposades a pel·lícules
beneficiaries d’ajudes concedides en el període 2016 a 2019.
Art. 6. Mesures per flexibilitzar el compliment de determinades obligacions que hagin de realitzar-se
l’any 2020.
Art. 7. Exigibilitat de la obligació d’inici i comunicació de rodatge.
Art. 8. Pagament de les ajudes general per a la producció de llargmetratges sobre projecte
Art. 9. Reconeixement de costos.
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Art. 10. Estrena comercial d’una pel·lícula a través de determinats serveis de
comunicació o de catàlegs de programes.
Art. 11. Concessió directa de subvencions per a titulars de sales d’exhibició cinematogràfica
1. Per a persones físiques o jurídiques titulars de sales d’exhibició cinematogràfica que figurin en el
Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques de l’Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales.
2. Ajudes destinades a sufragar despeses realitzades per les sales d’exhibició cinematogràfica l’any
2020 derivades de la crisi de la COVID-19:
- Despeses incidentals generats com a conseqüència de les mesures
sanitàries adoptades. Implementació d’un pla de prevenció de riscos
per a treballadors i públic, desinfecció, compra de material, senyalètica
específica, entre altres elements i accions necessàries per a la
protecció i seguretat de les persones
- Campanyes orientades a la reobertura i tornada al públic als cinemes
- Actuacions que permetin augmentar la programació de campanyes
escolars
- Espais publicitaris per promoció i tràiler de cine espanyol a les sales,
així com campanyes institucionals
4. La convocatòria establirà: termini i forma de presentació de sol·licituds, requisits exigibles, forma
de justificació de la despesa subvencionada i l’import màxim de cada una de les ajudes.
5. La quantia màxima de l’ajuda vindrà determinada pel nombre de pantalles de que disposi cada
sala d’exhibició:
- 8.000€ per sales amb una única pantalla
- 14.000€ per sales amb dues pantalles
- 20.000€ per sales que comptin amb entre 3 i 5 pantalles
6. Els titulars de les sales d’exhibició que desitgin accedir a aquestes ajudes han de complir amb la
quota de pantalla d’obres cinematogràfiques d’Estats membres de la UE. No obstant, s’entendrà que
s compleix quan es programin obres d’aquestes característiques en un percentatge, d’almenys el 30%
en l’any immediatament posterior a la recepció de les ajudes.
•

Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporaneo
Art. 12. Sistema d’ajudes extraordinàries al sector del llibre com a conseqüència de l’impacte negatiu
de la crisi sanitària de la COVID-19.
1. Caràcter excepcional i es concediran una sola vegada, tenint en compte les següents condicions:
- S’atorgaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb les especialitats establertes en la
present disposició i en la resolució de la convocatòria.
- Les ajudes estan dirigides a aquelles situacions que de manera
indubtable derivin de la emergència provocada per la COVID-19 en els
termes que assenyali la resolució de la convocatòria.
-

La convocatòria fixarà el règim de justificació.
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2. Beneficiaris: llibreries independents, negocis dedicats a la venta de llibres que comptin amb un o
dos establiments, amb independència del seu nombre de treballadors o xifres de facturació, i l’oferta
editorial de les quals no estigui condicionada per un majorista o distribuïdor, sinó que les compres
siguin conseqüència de la decisió autònoma.
Art. 13. Sistema d’ajudes extraordinàries a l’art contemporani espanyol com conseqüència de
l’impacte negatiu de la crisi sanitària de la COVID-19.
1. Línies:
- Ajudes per a la promoció de l’art contemporani espanyol
- Adquisició específica d’art contemporani espanyol
3. Beneficiaris: galeries d’art amb seu al territori espanyol o els artistes visuals, crítics i comissaris
residents al territori espanyol.
•

Otras medidas
Art. 14. Activitats culturals subvencionades que hagin resultat cancel·lades com a conseqüència de

la COVID-19.
S’abonaran als beneficiaris de subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització
d’activitats, objectius i projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament
acreditats i no recuperables en els que hagin incorregut per a la realització de l’objectiu, projecte o
activitat subvencionats, quan aquests no s’hagin dut a terme, total o parcialment, com a
conseqüència de les mesures previstes al RD 463/2020 i les seves pròrrogues o d’aquelles que
adoptin les autoritats sanitàries competents per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19.
Disposició final primera. Modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats
Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn l’1 de gener de 2020, es modifiquen els apartats 1 i 2 de
l’art. 36.
Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf

1.1.12 RDL 18/2020, de 13 de mayo.
Art. 1. Especialidades aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas
recogidas en el art. 22 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19 durante el desconfinamiento.
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest RDL, continuaran en situació de força major total derivada de la
COVID-19, les empreses i entitats que comptin amb un ERTO basat en l’art. 22 del RDL 8/2020, i que
estiguin afectades per les causes referides en el precepte que impedeixin l’inici de l’activitat, mentre durin
i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.
2. Situació de força major parcial derivada de la COVID-19, empreses i entitats que comptin amb un ERTO
autoritzat en base a l’art. 22 del RDL 8/2020, des del moment en el que les causes reflectides en dit
precepte permetin la recuperació parcial de l’activitat, fins el 30 de juny de 2020.
Aquestes empreses i entitats hauran de reincorporar a les persones treballadores afectades per les
mesures de regulació temporal, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat,
primant els ajustos en termes de reducció de jornada.
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3. Les empreses i entitats hauran de comunicat a l’autoritat laboral la renuncia total,
en el seu cas, a l’expedient de regulació temporal autoritzat, en el termini de 15 dies
des de la data d’efectes d’aquella. Modificat al RDL 19/2020, disposició final tretzena -> La renuncia per
part d’aquestes empreses i entitats als expedients de regulació temporal de treball o, en el seu cas, la
suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s’efectuarà
prèvia comunicació d’aquestes al SEPE de les variacions en les dades contingudes a la sol·licitud
col·lectiva inicial d’accés a la protecció per atur.
Art. 2. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción comunicados a partir del desconfinamiento.
1. Als procediments de regulació temporal de treball basats en causes econòmiques, tècniques,
organitzatives i de producció iniciats després de l’entrada en vigor del present RDL fins el 30 de juny de
2020, els resultarà d’aplicació l’art. 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, amb les especialitats recollides en
aquest precepte.
2. La tramitació d’aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO dels referits a l’art. 1
3. Quan l’expedient de regulació temporal de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
de producció s’iniciï després de la finalització d’un ERTO basat en la causa prevista a l’art. 22 del RDL
8/2020, la data d’efecte d’aquell retrotreurà a la data de finalització d’aquest.
4. Els ERTO vigents a la data d’entrada en vigor del present RDL seguiran essent aplicables en els termes
previstos en la comunicació final de la empresa i fins al termini referit en la mateixa.
Art. 4. Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculades a las medidas reguladas en el art.1.
1. La TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions meritades en els mesos de maig i juny de 2020, a les
empreses i entitats a les que es refereix l’apartat 1 de l’art. 1 de l’abonament de l’aportació empresarial
prevista a l’art. 273.2 de la Llei General de la SS, aprovat per RDL 8/2015, de 30 d’octubre, així com el
relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que, a 29 de febrer de 2020, es
tinguessin menys de 50 treballadors en situació d’alta a la SS. Si les empreses tenien 50 o més
treballadors d’alta a la SS, la exoneració de la obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació
empresarial.
Art. 5. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparència fiscal.
1. Empreses i entitats amb domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals d’acord
amb la normativa vigent no es podran acollir als ERTO regulats a l’art. 1
2. Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als ERTO regulats a l’art. 1 i que utilitzin
els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends
corresponents a l’exercici fiscal en que s’apliquin aquests ERTO, excepte si abonen prèviament l’import
corresponent a la exoneració aplicada a les quotes de la SS.
Disposición adicional primera. Extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en la
causa prevista en el art. 22 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, y de las medidas extraordinarias en materia de
protección por desempleo y de cotización.
1. Mitjançant l’acord del Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels ERTO referits a l’art. 1, en
atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny
de 2020.
2. Aquest acord podrà, prorrogar les exempcions regulades a l’art. 4, o estendre-les als ERTO basats en
causes objectives, així com prorrogar les mesures de protecció per aturats previstes a l’art. 25.1 del RDL
8/2020, pel període de temps i percentatge que s’hi determinin.
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Disposicón final primera. Modificación del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
Es modifica:
-

Article 24:


Es modifica l’apartat 1



S’afegeix l’apartat 5

- Disposició addicional sisena.
Disposición final segunda. Modificación del RDL 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos del COVID-19.
Es modifica la disposició addicional tercera: El RDL 9/2020 manté la vigència durant l’estat d’alarma decretat pel
RD 463/2020, i les possibles pròrrogues. Els art. 2 i 5 mantindran la seva vigència fins el 30 de juny de 2020.
Font https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

1.1.13 RDL 19/2020, de 26 de mayo.
Art. 1. Prorroga de vigència de les mesures de flexibilització del treball agrari previstes al RDL 13/2020 de 7
d’abril. Fins el dia 30 de setembre.
Art. 12. Presentació de la declaració de l’Impost de Societats per als contribuents que s’ajustin per a la
formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici al que disposen els art. 40 i 41 del RDL 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
Disposició transitòria quarta. Sol·licituds de prestacions d’atur formulades a l’empara del art. 2 del RDL
17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven les mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, que es trobin pendents de resolució o que hagin estat
denegades.
Les sol·licituds de prestacions d’atur formulades a l’empara del que es disposa a l’art. 2 del RDL 17/2020, de 5
de maig, pel qual s’aproven les mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19, que es trobin pendents de resolució a l’entrada en vigor del present RDL, es
resoldran d’acord amb les normes establertes en aquest últim.
En el cas de que les sol·licituds ja hagin estat denegades a l’entrada en vigor del present RDL, els interessats
poden tornar a presentar-les.
Disposició final vuitena. Modificació del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Modifica:
- Apartat 4 de l’art. 17
- Apartat 2 de l’art. 24
- Apartat 3 de l’art. 40
- Apartat 5 de l’art. 40
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Disposició final desena. Modificació del RDL 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten
determinades mesures urgents en matèria de treball agrari. Modifica l’article 3.
Disposició final dotzena. Modificació del RDL 17/2020, de 5 de maig, per la que s’aproven mesures de suport al
sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
Modifica:
- Apartats 1, 2 i 3 de l’art. 2
Afegeix: apartat 5 a l’art. 2.
Disposició final tretzena. Modificació del RDL 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball.
Modifica:
-

Apartat 3 de l’art. 1
Apartat 4 de l’art. 4
Apartat 5 de l’art. 4

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf

1.1.14 RDL 24/2020, de 26 de juny.
Art. 1. Expedients de regulació temporal de treball basats en les causes recollides a l’art. 22 del RDL 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
1. Únicament resultaran aplicables els expedients de regulació temporal de treball basats en l’art. 22 del
RDL 8/2020, que hagin estat sol·licitats abans de l’entrada en vigor d’aquest i, com a màxim, fins el 30
de setembre de 2020. Les empreses i entitats afectades per aquests expedients hauran de reincorporar
a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal de treball, en la mesura
necessària per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de
jornada.
2. Les empreses i entitats a les que es refereix aquest article hauran de comunicar a l’autoritat laboral la
renúncia total, en el seu cas, a l’expedient de regulació temporal de treball autoritzat, en el termini de 15
dies des de la data d’efectes d’aquella.
3. No es podran realitzar hores extraordinàries, establirse noves externalitzacions de l’activitat ni
concentrar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels ERTO.
Art. 2. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de
producció.
1. Als procediments de regulació temporal de treball basats en causes econòmiques, tècniques,
organitzatives i de producció derivades de la COVID-19 iniciades després de l’entrada en vigor del present
RDL fins el 30 de setembre de 2020, els hi resultarà d’aplicació l’art. 23 del RDL 8/2020, de 17 de març,
amb les especialitats recollides en aquest precepte.
2. La tramitació d’aquests expedients podrà iniciar-se mentre hi hagi vigent un ERTO dels referits a l’art. 1
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3. Quan l’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
s’iniciï després de la finalització d’un ERTO basat en la causa prevista a l’art. 22 del
RDL 8/2020, de 17 de març, la data d’efectes d’aquell es retrotraurà a la data de finalització d’aquest.
4. Els ERTOs vigents a la data d’entrada en vigor del present RDL seguiran essent aplicables en els termes
previstos en la comunicació final de la empresa i fins el terme referit en la mateixa.
5. No es podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externacionalitzacions de l’activitat ni
concertar noves contractacions, durant l’aplicació dels ERTOs.
Art. 4. Mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions vinculades als ERTOs basats en les causes recollides
als art. 22 i 23 del RDL 8/2020, de 17 de març.
1. Les empreses i entitats que comptaven amb ERTOs als que es refereix l’art. 1 d’aquest RDL quedaran
exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la SS i per conceptes de recaptació
conjunta, en els percentatges i condicions que indica el RDL 24/2020.
Art. 5. Límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal.
2. Les societats mercantils i altres persones jurídiques que s’acullin als ERTOs regulats als art. 1 i 2 d’aquest
RDL no podran fer el repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en que s’apliquin aquests
ERTOs, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a la exoneració aplicada a les quotes de la
SS.
Art. 7. Pròrroga dels art. 2 i 5 del RDL 9/2020, de 27 de març: Aquests articles estaran vigents fins el 30 de
setembre de 2020.
Art. 8. Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut la prestació
extraordinària per cessament durant l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.
1. A partir de l’1 de juliol de 2020, el treballador autònom inclòs al RETA que hagi estat d’alta en aquest
règim i que hagi percebut el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista a
l’art. 17 del RDL 8/2020, de 17 de març, tindrà dret a una exempció de les seves cotitzacions a la SS i
formació professional.
2. La base de cotització que es tindrà en compte a efectes de la determinació de la exempció serà la base
de cotització que tingués en cada un dels mesos indicats.
3. La exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat
Art. 9. Prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi.
1. Els treballadors autònoms que hagin percebut fins el 30 de juny la prestació extraordinària per
cessament d’activitat prevista al RDL 8/2020, podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat
prevista a l’art. 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
2. Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 30 de setembre de 2020.
3. El reconeixement a la prestació es portarà a càrrec a través de les mútues col·laboradores amb caràcter
provisional amb efectes de l’1 de juliol de 2020 si es sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des del
dia següent a la sol·licitud en altre cas, havent d’estar regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.
4. A partir del 21 d’octubre de 2020 i de l’1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores amb la SS recolliran
del Ministeri d’Hisenda les dades tributaries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i
control de les prestacions reconegudes.
Art. 10. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.
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1. Es considera treballador de temporada: treballadors autònoms que al llarg dels
dos últims anys hagin tingut un únic treball desenvolupat d’alta al RETA durant els
mesos de març a octubre i hagin estat d’alta al RETA com a treballadors autònoms durant almenys 5
mesos a l’any durant aquest període.
3. La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui
per l’activitat desenvolupada al RETA.
4. La prestació es començarà a reportar amb efectes d’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4
mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals de juliol. En cas contrari
els efectes quedaran fixats al dia següent de la presentació de la sol·licitud.
5. Durant la percepció de la prestació no hi haurà l’obligació de cotitzar, el treballador romandrà en situació
d’alta o assimilada a l’alta al règim de la Seguretat Social corresponent.
Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
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1.2 ORDRES
1.2.1 ORDRE SND/307/2020, de 30 de març, estableix criteris interpretatius per a l’aplicació del RDL
10/2020 i model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de
residencia i el lloc de treball
•

•

Treballadors per compte propi:
o

El RD 463/2020, de 14 de març, sol afecta als autònoms que prestin els seus serveis en
activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma

o

El RDL 10/2020, de 29 de març, NO resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte
propi

Activitats de representació:

Les activitats de representació sindical i patronal NO estan afectades per les restriccions de
mobilitat del RD 463/2020 ni del RDL 10/2020.
Fonts i més informació:
o

o

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4196

1.2.2 ORDRE ISM371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el articulo 34 del RDL 11/2020
•

Activitats econòmiques que poden acollir-se a la moratòria del pagament de cotitzacions socials

•

S’aplicarà a empreses i treballadors per compte propi que tinguin una activitat que no estigui supesa
pel RD 463/2020 i que estigui inclosa en els següents codis CNAE-2009:
o

119 (Otros cultivos no perennes)

o

129 (Otros cultivos perennes)

o

1812 (Otras actividades de impresión o artes gráficas)

o

2512 (Fabricación de carpinteria metàl·lica)

o

4322 (Fontanería, instalaciones de sistemes de calefacción y aire acondicionado)

o

4332 (Instalación de carpinteria)

o

4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en
productos alimenticios, bebidas y tabaco)

o

4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados)

o

4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panaderia, confiteria y pastelería en
establecimientos especializados)

o

7311 (Agencias de publicidad)

o

8623 (Actividades odontológicas)

o 9602 (Peluquería y otros tratamientos de bellesa)
Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
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1.2.3 ORDRE SND/388/2020, de 3 maig, per la que s’estableixen les condicions per a l’obertura al
públic de determinats comerços i serveis, arxius, així com la pràctica de l’esport professional i
federat
•

Art. 1. Reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i prestació de serveis assimilats.
Poden obrir al públic els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis
professionals l’activitat dels quals hagi quedat suspesa al RD 463/2020. A excepció dels que tinguin
una superfície major als 400m2, els que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o
que es trobin dins dels mateixos sense accés directe o independent des de l’exterior, sempre que
compleixin els següents requisits:
o

Sistema de cita prèvia

o

Garantir un únic client per cada treballador

o

Atenció individualitzada al client amb la separació física necessària

o

Horari d’atenció preferent per majors de 65 anys (coincideix amb la franja horària habilitada
per passejar d’aquest col·lectiu)

•

Art. 2. Mesures d’higiene aplicables als establiments i locals amb obertura al públic.

•

Art. 3. Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis als establiments i locals
que obrin al públic.

•

Art. 4. Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.

•

Art. 5. Activitats d’hostaleria i restauració. Mitjançant servei d’entrega a domicili i recollida de
comandes per part dels clients als establiments corresponents.

•

Art. 6. Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments
d’hostaleria i restauració

•

Art. 7. Mesures en matèria d’higiene per als clients i aforaments per als establiments d’hostaleria i
restauració
Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
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1.3 RESOLUCIONS
1.3.1 Resolución del 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
modificant las cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad social
•

No serà necessària la constitució de garanties per assegurar el compliment de l’aplaçament en el
pagament de deutes amb la Seguretat Social quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a
150.000€ o quan, essent el deute ajornable inferior a 250.000€, s’acordi que s’ingressi almenys 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 següents.

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf

1.3.2 Resolución del 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre por la que se
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en
los transportes de mercancías

•

Exceptuar temporalment a les operacions de transport de mercaderies establertes en el Reglament
nº 561/2006:
o

Art. 6.1 -> substituir el límit de conducció diària màxim de 9h a 11h

o

Art. 8.1 -> reduir els requisits del descans diari d’11h per un de 9h

o

Art. 8.6 -> donar la possibilitat de prendre dos descansos setmanals reduïts consecutius
d’almenys 24h, sempre que:

o
•



O el conductor agafi almenys 4 períodes de descans setmanal en aquestes 4
setmanes consecutives, de les quals al menys dues hauran de ser períodes de
descans setmanals normals d’almenys 45 hores



O no es requereixi compensació dels descansos setmanals reduïts

Art. 8.8 -> permetre que el conductor prengui i el seu descans setmanal normal al vehicle,
sempre i quan estigui equipat adequadament per al descans de cada un dels conductors

Aplicació: del 13 d’abril fins el 20 de maig de 2020 (ambdós inclosos)

Font: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4461-consolidado.pdf

1.3.3 Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del RDL 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el
plazo para la presentación e ingresso de determinades declaracions y autoliquidaciones tributarias
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1.3.4 Resolución de 30 de abril de 2020, del SEPE, por la que se desarrolla el procedimiento para la
tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas
integrades en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen Heneral de la Seguridad
Social regulado en el RDL 11/2020.
•

Beneficiaris:
o

o
•

Persones que estant d’alta al Sistema Especial per Treballadors de la Llar del Règim General
de la SS es trobin en alguna de les següents situacions:


Hagin deixat de prestar serveis, total o parcialment, amb caràcter temporal, per reduir
el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o varis domicilis.



S’hagi extingit el seu contracte laboral per la causa d’acomiadament recollida en l’art.
49.1.k) del RDL 2/2015, per mort o qualsevol altra causa de força major imputable a
l’ocupador que impossibiliti definitivament la prestació del servei, sempre que els
causes que determinin l’extinció del contracte siguin alienes a la voluntat de la
persona treballadora i degudes a la crisi del COVID-19

Els fets causants s’han d’haver produït més tard del 14 de març i durant la vigència de l’estat
d’alarma.

Sol·licituds:
o

o

Seu electrònica del SEPE


Formulari sol·licitud



Declaració responsable

Termini de presentació: del 05/05/2020 fins l’últim dia de vigència de la mesura, de
conformitat amb la disposició final onzena del RDL 11/2020, de 31 de març.

Fonts i documentació:
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html
https://sede.segsocial.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcio
n/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIX_Chx6pHYpK3S3CiFgaw8TqshymUKVpkEhqdKMSvv1y-CEBGW-2X5PfpBAgGq2VkK5qTRTPnkyZfcZTMohSjfI3bFWZl8V6m8Ue8niawHxJgikD_48cHlT31vz0TeIKpLZaFANoy10ykrg0QVkslWeUhR3wkdVdZ2f5
1QHD-cLcHOnTtQnsRDOD4vEKZw_W1mT7ECx_M8ppbbsNv68eNc233GmCAfdHwhiheFiZU4D3LI3pHJBbJewqBu2pJD_5Bo8v6pzX2fgXFGfzBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
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2. DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)
2.1

DECRETS LLEI

2.1.1 DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març.

Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua d’aplicació automàtica a la factura de l’aigua.
Període entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020 s’aplicaran les mesures següents de manera automàtica
a la factura de l’aigua:
Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques
Reducció del 50% als usuaris ramaders
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593

2.1.2 DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril.
•

Mesures en matèria tributària:
o

Art. 1. Suspensió de les autoliquidacions

o

Art. 2. Terminis de presentació i ingrés en període voluntari: amb efectes a partir de la data
en què disposi l’acabament de l’estat d’alarma


Impost sobre successions i donacions en la modalitat de successions meritats abans
del 14 de març de 2020 -> el termini comprendrà el temps que restava en cada cas
per exhaurir el termini d’autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals



Impost sobre les begudes ensucrades envasades, l’autoliquidació corresponent al
primer trimestre de 2020 -> entre l’1 i el 20 de juliol



Cànons sobre disposició del rebuig dels residus, la presentació i ingrés de les
autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 -> en el termini d’un mes
a comptar des de la data d’acabament de l’estat d’alarma



Autoliquidacions mensuals de cànon de l’aigua que hagin d’ésser objecte de
presentació i ingrés durant el període d’estat d’alarma -> entre els dies 1 i 20 del mes

següent a la data d’acabament de l’estat d’alarma.
L’autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2020 -> entre l’1 i el 20 de juliol.
o

o

Art. 3. Reduccions en els tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus
industrials i sobre la deposició controlada dels residus de la construcció


Entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020



S’aplica una reducció del 50% en el tipus de gravamen

Art. 4. Bonificacions en les taxes de l’Agència de Residus de Catalunya


Bonificació del 100% de la quota que correspongui en el cas del servei a què fa referència
l’apartat 2 de l’art. 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públic, que es tramitin per mitjans
electrònics
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 Bonificació del 100% de la quota que correspongui en el cas del servei a què fa
referència l’apartat 3 de l’art. 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públic, que es tramitin per
mitjans electrònics
o

Art. 5. Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines recreatives i d’atzar


o

Bonificació de la quota que grava les màquines recreatives i d’atzar en el percentatge
equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent l’estat d’alarma, respecte del total de dies
del trimestre natural corresponent al primer termini d’autoliquidació que s’iniciï després de la
data de finalització de l’estat d’alarma.

Art. 6. Ajornament de pagament de deutes de cànon de l’aigua per a petites empreses i autònoms


6.2. Les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i assimilables d’aigua que tinguin
la condició de microempresa o petita empresa o autònom poden acollir-se a un ajornament
del pagament de les liquidacions del cànon de l’aigua emeses per l’Agència, que inclouen els
mesos d’abril i maig de 2020. Condicions:


Termini d’ajornament -> 6 mesos



No s’acrediten interessos de demora durant aquest període



Si l’import del deute supera els 30.000€ -> no cal aportar una de les garanties

Font: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf

2.1.3 DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril.
Capítol III. Mesures de caràcter tributari
Article 3: No aplicació de mínims de facturació específics de cànon de l’aigua a establiments hotelers,
càmpings i altres allotjaments de curta durada en relació amb factures i liquidacions corresponents al
període de consum d’1 d’abril fins al 31 de desembre de 2020
Fonts i més informació:
o

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791861.pdf

1.1.4 DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig.
Capítol IV. Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms:
Art. 21. Entitats beneficiàries:
- Microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb
establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat pel RD 463/2020
- Han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma, com
a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.
Art. 22. Actuacions subvencionables i import de l’ajut
-Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla, fins a un màxim
de 3, per un període de 6 mesos des del reinici de l’activitat
- La quantia és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent en el moment
de publicar-se aquest Decret Llei
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Art. 23. Pagament i compatibilitat
- Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en
la mateixa resolució de l’atorgament. El 10% restant quan s’hagi justificat degudament l’execució de
l’actuació.
- Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui
finançat per altres administracions o ens públics o privats.
Art. 24. Sol·licituds i procediment de concessió
-Segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya
- Procediment de concessió: concurrència NO competitiva. S’iniciarà l’endemà de la data de publicació de la
convocatòria extraordinària.
Capítol V. Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de
l’economia social.
Art. 26. Línies
b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID19 per a
empreses cooperatives i de l’economia social
Art. 27. Objecte i finalitat
Línia 2: Reactivar econòmicament les empreses d’economia social, mitjançant processos d’intercooperació, i
a través d’actuacions estratègiques, per tal d’aportar a aquestes empreses eines i solucions davant la
situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat
socioeconòmica.
S’ha de publicar una convocatòria extraordinària.
Art. 28. Entitats beneficiàries:
Línia 2: empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.
Art. 29. Actuacions subvencionables i import de l’ajut
Projectes de la Línia 2 objecte d’ajut:
a) Projectes singulars de reactivació econòmica (Eix A)
Nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o creixement de l’activitat
econòmica i de llocs de treball
La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer
aliances amb altres tipus persones jurídiques amb activitat econòmica. Han de tenir una facturació
conjunta superior als 500.000€ anuals, segons l’últim balanç.
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (Eix B)
Nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o creixement de l’activitat
econòmica i de llocs de treball.
La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer
aliances amb altres tipus persones jurídiques amb activitat econòmica. Han de tenir una facturació
conjunta superior als 2.000.000€ anuals, segons l’últim balanç.
c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (Eix C)
Nous projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància
estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social.
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La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses
cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus persones jurídiques amb
activitat econòmica. Han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000€ anuals, segons l’últim
balanç
Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de
productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i la
generació de propostes industrials de producció de béns i serveis per la lluita de la COVID19.
Art. 30. Import de l’ajut i despeses subvencionables
Línia 2: import màxim de l’ajut correspon a les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen
en el projecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l’art. Anterior, amb
el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l’eix A, B o C respectivament
Despeses subvencionables:
a) Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte
b) Remuneracions de personal que participi en els treballs del projecte i/o que acompleixi tasques en la
seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment.
Es poden imputar un màxim de 32.000€ per treballador o soci treballador.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Despeses de desplaçament
Despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte
Despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, obertura a nous clients i mercats
Despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte
Despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte
Despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions
Primes d’assegurances vinculades a la realització de les actuacions
IVA efectivament suportat i no recuperable
Despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l’import total del projecte
Despeses de l’informe de l’auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada
Despeses d’inversió
Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del projecte

Art. 31. Pagament i compatibilitat
Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució
d’atorgament.
Aquests ajuts son compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
Art. 32. Sol·licituds, gestió i procediment de concessió
Segons models normalitzats de l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat.
El procediment de concessió de les subvencions de la línia 2 és de concurrència competitiva. Els criteris de
valoració es regularan en la resolució de la convocatòria.
Termini per dictar resolució serà de 3 mesos a partir de l’endemà del dia que finalitzi el termini de presentació
de sol·licituds.
Període d’execució: des del 14 de març de 2020 fins al 30 de juny de 2021. L’inici de les actuacions ha de ser
obligatòriament durant l’any 2020.
Termini de presentació de sol·licituds: 24 de juny de 2020.
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Font: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1801074.pdf

1.1.5 DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig.
Capítol III. Mesures concretes aplicables a les societats cooperatives catalanes.
Art. 3. Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals.
3.1 Fins al 31 de desembre de 2020, el Consell Rector pot convocar telemàticament les assemblees generals.
3.2 Fins al 31 de desembre de 2020, es pot celebrar l’assemblea general i es poden adoptar acords mitjançant
videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels socis i sòcies.
Les reunions que se celebrin d’aquesta manera s’entenen que han tingut lloc al domicili social de la cooperativa.
3.3 En la convocatòria que el Consell Rector faci, ha de fer constar les raons d’excepcionalitat per les quals s’ha
de fer d’aquesta manera i especificar de forma detallada com es durà a terme, en primera i segona convocatòria.
3.4 Les assemblees generals convocades abans de la declaració de l’estat d’alarma que havien de tenir lloc
després d’aquesta declaració i que podien ser objecte d’ajornament o modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora
de celebració per a qui les ha convocat, es podran dur a terme dins el termini conforme amb les normes
establertes als tres apartats anteriors.
3.5 Fins al 31 de desembre de 2020, el Consell Rector pot convocar assemblees extraordinàries amb l’antelació
mínima i màxima que consideri pertinent, sempre tenint en compte la urgència de l’acord que cal adoptar.
3.6 fins el 31 de desembre de 2020, el Consell Rector, segons les circumstàncies concretes de cada societat
cooperativa, pot disposar mecanismes diferents als establerts a l’art. 48.2 de la Llei de cooperatives en relació
amb l’obligació de posar a disposició dels socis i sòcies el nombre de vots socials que correspon a cada persona.
3.7 El termini per fer l’assemblea ordinària establerta a l’apartat 5 de l’art. 43 de la Llei de Cooperatives es
perllonga, excepcionalment, fins al 31 de desembre de 2020, en relació amb totes aquelles cooperatives el
tancament econòmic de les quals fos posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a l’endemà de la finalització
de l’estat d’alarma.
3.8 Les assemblees generals convocades per resoldre recursos sobre expedients sancionadors que no
s’haguessin pogut dur a terme per l’estat d’alarma, s’han de convocar en el termini màxim de 6 mesos des de la
finalització d’aquest estat d’alarma.
3.9 Fins el 31 de desembre de 2020, a les assemblees generals convocades, cada soci o sòcia pot disposar com
a màxim de 5 vots delegats que han de complir els requisits exigits a l’art. 49.1 de la Llei de Cooperatives.
3.10 Fins el 31 de desembre de 2020, les societats cooperatives que, conforme amb l’art. 50 de la Llei de
cooperatives, constitueixin la seva assemblea general mitjançant assemblees de delegats, no estan obligades a
celebrar abans les assemblees preparatòries o de secció, encara que llurs estatuts ho prevegin.
Art. 4. Mesures en relació amb el Consell Rector.
4.1 Fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el
Consell Rector i les comissions delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres
mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels socis i sòcies.
4.2 El Consell Rector també pot adoptar acords sense reunió, d’acord amb el que disposa l’art. 312-7 del Codi civil
de Catalunya, encara que els estatuts de la societat cooperativa no ho prevegin, sempre que ho decideixi la
persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres.
Art. 5 Mesura excepcional respecte a les causes de dissolució.
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Als exclusius efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista
a l’art. 102.1.e de la Llei de cooperatives, no es prendrà en consideració per al còmput
del termini previst, l’exercici tancat en l’any en què s’hagi declarat l’estat d’alarma.
Art. 6 Mesura en relació amb la legalització dels llibres.
En relació amb totes les societats cooperatives el tancament econòmic de les quals sigui posterior al 14 de
setembre de 2019 i anterior a l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma, els llibres es poden legalitzar fins al
31 de desembre de 2020.
Art. 7 Mesura de perllongament de la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives.
Amb caràcter excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans
socials, el mandat dels quals caduqui durant l’any 2020, s’entenen vigents fins a la primera assemblea que es
convoqui després de la declaració de l’estat d’alarma que, en tot cas, s’ha de fer com a molt tard el 31 de
desembre de 2020. A aquests efectes, en la certificació de l’acord del nomenament dels nous càrrecs que es
presenti al Registre s’ha de fer constar aquesta circumstància.
Font: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795097.pdf

1.1.6 DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny.
Capítol II. Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura.
Art. 2. Prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts
visuals, música i audiovisual, i altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya. De
pagament únic amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de subministraments bàsics.
Art. 3. Quantia de la prestació: l’equivalent a l’import diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de
Catalunya (IRSC) vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 6 de maig de 2020. D’aquesta quantia es
dedueixen els ingressos meritats durant el mateix període.
Art. 4. Finalitat de la prestació. Pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones
i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos
econòmics com a conseqüència de les mesures adoptades per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la
crisi sanitària derivada del COVID-19, i durant el període comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 6 de
maig de 2020 en què no han pogut obtenir ingressos per les activitats suspeses, o bé aquests no han superat
conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.
Art. 6. Persones beneficiàries i requisits. Professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual,
i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el
compliment dels requisits següents:
-

Ésser major de 18 anys

-

Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya
Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en
situació d’alta al RETA per activitats de les arts escèniques, arts
visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per
raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d’Artistes
del RG de la SS, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat al RG de
la SS per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019.
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-

No haver obtingut cap tipus d’ingressos, entre els dies 14 de març i 6
de maig, o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput
mensual, l’import del salari mínim interprofessional.
Art. 7. Compatibilitats. Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’altres ajuts, prestacions d’atur i per
a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o
amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el
14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del salari mínim interprofessional.
Art. 8. Procediment de tramitació i concessió. Les persones susceptibles de ser beneficiàries han d’emplenar i
presentar el formulari de sol·licitud normalitzat. El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a
l’exhauriment de la dotació designada a l’efecte.
Termini de resolució: quinze dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8153/1798944.pdf
Capítol IV. Ajut econòmic extraordinari per a entitats sense ànim de lucre i empreses per a l’organització i
funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu en els requeriments de la pandèmia COVID-19.
Art. 22. Finalitat:
1. Per a l’adaptació de les infraestructures d’allotjament, àpat i pernoctació amb l’objectiu que garanteixin
les mesures sanitàries necessàries pertinents.
2. Per a l’adquisició de material de protecció individual per a als treballadors i els infants i adolescents,
higiene i de control sanitari, tant personals (mascaretes, mocadors de paper, etc.) com col·lectius
(termòmetres frontals, gel hidroalcohòlic, productes desinfectants, papereres de pedal, dispensadors de
tovalloles d’un sol ús...)
3. Per a l’adequació i adquisició de material pedagògic, lúdic, esportiu de papereria, necessari per complir les
mesures establertes per les autoritats sanitàries competents.
Art. 23. Quantia: Es farà en funció de les necessitats d’organisme i segons els criteris de priorització que es regulin
en la resolució de convocatòria.
Art. 24. Entitats beneficiaries i requisits: Entitats que acreditin:
- Que siguin empreses o entitats sense ànim de lucre
- Que organitzin activitats d’estiu en l’àmbit del lleure educatiu incloses
en el Decret 267/2016 d’activitats de lleure, com colònies, casals,
camps de treball i rutes. Queden exclosos d’aquesta ajuda els casals i
campus emmarcats en l’àmbit esportiu (clubs, federacions esportives)
- Que les activitats objectes de l’ajut organitzadores compleixen les
mesures de protecció, prevenció i higiene establertes per les
autoritats sanitàries i les acordades en els àmbits corresponents
Art. 25. Incompatibilitats o exclusions: No podran sol·licitar aquesta ajuda les empreses i entitats següents:
-

-

Les empreses i entitats sense ànim de lucre que tinguin un ERTO en
actiu en una activitat vinculada a les activitats de lleure educatiu de
l’estiu
Les empreses, entitats i associacions sense ànim de lucre
emmarcades i regulades legalment en l’àmbit esportiu (clubs i
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federacions esportives) i organitzadores d’activitats exclusivament
esportives.
Convocatòria:
Actuacions subvencionables:
-

La contractació d’un màxim de 136 persones joves mitjançant un
contracte en pràctiques, amb la finalitat d’impulsar i fer projectes de 6
mesos, a partir de l’1 de juliol de 2020.
- Cada empresa o entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica
pròpia pot seleccionar un màxim de 4 persones beneficiàries, a
excepció de les entitats d’educació en el lleure inscrites en el cens
d’entitats juvenils en l’àmbit d’actuació ‘coordinació d’entitats’, les
quals poden seleccionar un màxim de 4 persones beneficiàries per a
cadascuna de les seves seccions efectivament registrades en el cens
esmentat.
Entitats beneficiaries: entitats sense ànim de lucre inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de
Joventut i les empreses del sector del lleure educatiu que justifiquin la realització de les activitats i projectes
descrits.
Persones destinatàries i requisits:
-

Ser major d’edat i menor de 30
Inscrites com a DONO
Acreditar la possessió d’alguna de les titulacions que s’indiquen a la
convocatòria
- No haver estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.
Quantia: La quantia de l’ajut és un mòdul econòmic de 10.400€ per persona contractada.
Sol·licituds: http://tramits.gencat.cat
Termini de presentació: 5 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8165/1801953.pdf
Ordre: TSF/115/2018, de 12 de juliol. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7665/1687138.pdf

Capítol V. Mesura per a la contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu.
Art. 30. Finalitat: contractar 136 persones joves mitjançant un contracte de pràctiques, amb la finalitat
d’impulsar i realitzar projectes de 6 mesos, a partir de l’1 de juliol de 2020, que incloguin propostes per al lleure
educatiu de l’estiu i la seva continuïtat a la tardor, per tal de que puguin reforçar l’atenció a infants, adolescents
i joves en les necessitats d’aquests, en el context de la COVID-19.
Art. 31. Entitats beneficiaries:
Entitats sense ànim de lucre i les empreses del sector del lleure educatiu inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de
la Direcció General de Joventut i que justifiquin la realització de les activitats i projectes descrits al present capítol.
No poden sol·licitar aquests ajuts les entitats i empreses següents:
-

Les que tinguin un ERTO vigent i que afecti als treballadors amb
activitats vinculades a les que son objecte de l’ajut
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-

Les que estiguin emmarcades i regulades legalment en l’àmbit
esportiu i organitzadores d’activitats exclusivament esportives.

Art. 33. Persones destinatàries: persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Es
pot iniciar el procediment de selecció de les persones destinatàries amb anterioritat a la Resolució d’atorgament,
amb la finalitat de poder dur a terme la contractació urgent a partir de l’1 de juliol de 2020.
La distribució de persones destinatàries entre les entitats beneficiaries es realitzarà d’acord amb els criteris que
s’estableixin a la resolució de convocatòria, i cada entitat sense ànim de lucre o empresa podrà seleccionar un
màxim de 4 persones beneficiaries.
Art. 34. Quantia: 11.000€ per persona jove contractada.

Font: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf

1.1.7 DECRET LLEI 25/2020, de 16 de juny.
MESURES DE CARÀCTER SOCIAL:
Capítol 1. Subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures.
Objecte: creació de nova ocupació en l’àmbit del treball de cures, que consisteix en una prestació econòmica
adreçada a les persones ocupadores o les entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu de promoure l’ocupació
en l’àmbit de l’atenció a les persones grans o dependents.
Finalitat: Promoure l’ocupació amb contracte en un sector on l’economia submergida hi té un pes molt
important.
Que el sector del treball de les cures pugui respondre a les necessitats derivades de l’afectació de la COVID-19
als centres residencials d’atenció a la gent gran, per tal d’evitar la desatenció d’aquestes persones i ajudar a la
creació de nova ocupació en aquest sector.
Persones i entitats beneficiàries:
Beneficiàries: persones ocupadores o les entitats sense ànim de lucre que ofereixin un contracte laboral per a
treballs de cura de persones grans o dependents per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat
donades d’alta a la SS en els darrers 2 anys comptadors des de la data de signatura del contracte o a persones
que compleixin els requisits establerts a l’art. 124.2 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener,
sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva integració social, aprovat al RD 557/2011, de 20 d’abril
Els contractes de treball han de tenir sempre una retribució igual o superior al salari mínim interprofessional per
a jornada completa i en còmput anual.
També s’acceptaran vàries sol·licituds de contractacions a temps parcial que corresponguin a jornades
setmanals superiors o iguals a 10h a favor d’una mateixa persona treballadora.
La persona o entitat ocupadora es compromet a garantir el compliment ple dels drets laborals de les
treballadores i treballadors del treball de la llar familiar previstos a la legislació vigent i està obligat a adoptar les
mesures necessàries per procurar que la feina d’aquests treballadors es realitzi en les condicions de seguretat i
higiene degudes.
Les persones o entitats ocupadores han d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i,
si escau, amb la SS.
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En el cas que la persona ocupadora sigui una persona física, els ingressos bruts
anuals de la unitat familiar d’aquesta han de ser superiors, un cop descomptat el
pagament del salari convingut, al 25% del salari mitjà de Catalunya. Si la unitat familiar inclou dos membres, el
50% de l’índex esmentat. I si la unitat familiar inclou més de dues persones, s’ha d’afegir un 15% del salari mitjà
de Catalunya més per cada membre addicional.
A l’efecte del compliment dels requisits dels apartats 3.5 i 3.6, la unitat familiar s’entén com una unitat de
convivència formada exclusivament pels cònjuges o parelles de fet registrades i els ascendents i descendents
en primer grau i línia directa.
Import de la subvenció i limitació de contractes:
La subvenció consisteix en el pagament de part dels costos laborals de les persones treballadores contractades,
fins a un màxim de dos contractes per persona o entitat ocupadora.
La quantia de la subvenció a atorgar és de 2.685€ si el contracte és de jornada completa. Si correspon a una
contractació a temps parcial, la quantia de l’ajut ha de ser directament proporcional a la jornada laboral
contractada.
Pagament i compatibilitat:
Pagament: bestreta del 60% de l’import total de la subvenció a partir del moment que es notifiqui la resolució
definitiva de l’atorgament. El 40% restant s’ha de pagar un cop la persona ocupadora hagi justificat degudament
l’execució total de l’actuació. En cas de mort de la persona beneficiària de la subvenció o de la persona gran o
dependent atesa a través de la contractació, l’import de la subvenció i el període a justificar s’han d’ajustar a
l’execució real de la contractació corresponent i, si escau, s’ha de procedir a la revocació parcial de la subvenció
atorgada per la part abonada i no executada de la bestreta.
Compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedits amb la mateixa finalitat que estigui finançat per
altres administracions o ens públics o privats.
Sol·licituds: Un cop s’aprovi la convocatòria. Segons models normalitzats. Concurrència no competitiva.
Termini per dictar resolució d’atorgament o denegació: 30 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini
de presentació de les sol·licituds.
Font: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799994.pdf
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2.2 LÍNIES D’AJUT I SUBVENCIONS
2.2.1 Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació
de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (TSF/806/2020, de 2 d’abril)
•

•

En què consisteix?
o

Prestació econòmica única

o

Compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física,
amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament pel RD 463/2020,
de 14 de març; modificat pel RD 465/2020 i normes concordants

Persones beneficiàries:
o

Persones treballadores autònomes, persona física

o

Donades d’alta al RETA

o

Amb domicili fiscal a Catalunya, i si escau, el centre de treball a Catalunya

o

Que reuneixin els requisits de l’apartat 4 de la instrucció


Persona treballadora autònoma persona física



No disposar de fons alternatius d’ingressos



Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat, Seguretat Social...



Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020



Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la
subvenció en un municipi de Catalunya

o



En el cas de persones joves beneficiàries de l’ajut per afavorir l’autoocupació de joves
inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a
aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit
temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada subvenció



Haver suspès l’activitat com a mesura derivada de l’aplicació del RD 463/2020 i el RD
465/2020



Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de
març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que
inclou la sol·licitud.

•

Quantia:
o

Màxim 2.000€

o

Determinació de l’import en funció del tipus de tributació:


Estimació directa:
•

Persones treballadores autònomes que s’han donat d’alta al RETA abans de
l’1 de març de 2019

•

Persones treballadores autònomes que s’han donat d’alta al RETA a partir de
l’1 de març de 2019
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 Estimació objectiva
•

Procediment de concessió:
o

Concurrència NO competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible

o

Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació

o

Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a
l’obtenció de l’ajut

•

Sol·licituds:
o

•

Termini de presentació:
o

•

Exclusivament per canals electrònics: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?category
Del 6 d’abril de 2020 al 5 de maig de 2020

Incompatibilitats:
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció
públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

o

• Enllaç a preguntes freqüents:
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/

Fonts i més informació:
o

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf

o

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384413

o

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectadescoronavirus/

o

https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targetatreball-autonom.pdf

o

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom

o

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-iempresa/autonoms/
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2.2.2 Línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions
rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta
línia d’ajuts.
•

Persones o entitats beneficiàries:
o

Professionals autònoms i les microempreses turístiques que:


Desenvolupin activitats en el sector turístic



Estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII de
la Llei 13/20002


•

•

Establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments
turístics, càmpings i establiments de turisme rural

•

Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a
Catalunya, empreses gestores de destinació, organitzadores professionals de
congressos i explotadores d’habitatge d’ús turístic

•

Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que
contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori

•

Guies de turisme habilitats

QUEDEN EXCLOSOS: Establiments de restauració i allotjaments juvenils definits en el
capítol VI del títol III de la Llei 13/2002

Principals requisits:
o

Estar inscrites en el Registre de turisme de Catalunya amb una antelació mínima d’un any

o

Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya

o

Persones treballadores autònomes: estar donades d’alta al RETA, durant, almenys, els 12
mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, i en el moment de presentar-la

•

o

Tenir màxim 5 persones treballadores (fixes o discontinues)

o

Tenir una facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici

o

Complir les obligacions tributaries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i la Seguretat
Social

Quantia:
o

•

Aportació única de 2500€ per persona beneficiària

Despeses subvencionables:
o

Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual quan s’aixequi la
suspensió de la seva activitat habitual establerta al RD 463/2020:


Lloguers



Quotes de préstecs



Proveïdors



Serveis bàsics
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 Subministraments

o

•

•

•

•

•



Han de ser abonades per la persona beneficiaria en el moment que torni a posar en
marxa l’activitat, en un període màxim de dos mesos des que s’aixequi la suspensió
de l’activitat



Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d’un any des de l’atorgament
de la subvenció

Formulari normalitzat a: www.tramits.gencat.cat o www.canalempresa.gencat.cat

Procediment de concessió:
o

Concurrència NO competitiva

o

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació

o

Fins exhaurir el pressupost

Termini màxim de resolució:
o

•

Condicions:

Sol·licituds i documentació:
o

•

Sous

Dos mesos des de la recepció de la sol·licitud

Pagament:
o

Un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció

o

Sense exigència de garanties

Justificació:
o

Declaració responsable

o

Compte justificatiu i justificants de despesa corresponents


Memòria explicativa



Relació classificada de despeses



Factures



Documentació acreditativa de pagament (s’han de pagar abans de la data de la
justificació econòmica)

o

No s’acceptarà que la despesa efectuada sigui inferior a la subvenció atorgada

o

Termini de presentació màxim: 31 d’octubre de 2020

Règim de compatibilitat:
o

Compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per la mateixa finalitat procedents de
qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la UE o d’organismes
internacionals,

o

Sempre que l’import dels ajuts no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la
persona beneficiaria

Termini de presentació:

o 16/04/2020 fins exhaurir el pressupost
Fonts d’informació:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
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2.2.3 Línia d’ajuts Consorci Comerç Artesania i Moda (CCAM)
BASES REGULADORES: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792922.pdf
CONVOCATÒRIA COMERÇ: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792934.pdf
-

Termini de presentació sol·licitud:



Programa de suport a les entitats representatives del sector comerç i el Programa de suport a la
xarxa associativa de comerç, artesania i moda: 30/04/2020 fins 30/06/2020



Programa de reactivació del comerç: 30/04/2020 fins exhauriment de pressupost o 31/12/2020 ->
Per aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el
número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment
assignat per a aquesta línia d’ajuts.
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020

Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels
establiments: 30/04/2020 fins exhauriment de pressupost o 31/12/2020
- Termini d’execució: durant l’any 2020
CONVOCATORIA ARTESANIA: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792962.pdf


-

Termini de presentació sol·licitud:

Programa per a la reactivació de l’empresa artesana: 30/04/2020 fins exhauriment de pressupost
o 31/12/2020
- Termini d’execució: durant l’any 2020
CONVOCATORIA MODA: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792912.pdf


-

Termini de presentació sol·licitud: 30/04/2020 fins exhauriment de pressupost o 31/12/2020

-

Termini d’execució: durant l’any 2020

PROGRAMA 3: EMPRESES DE COMERÇ
Per aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el
número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment
assignat per a aquesta línia d’ajuts.
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020
Beneficiaris: empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de
mercats municipals sedentaris i no sedentaris
Serveis: tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i
càterings, perruqueries i salons d’estètica i bellesa, tintoreries i bugaderies, serveis de reparacions,
bars i restaurants.
Requisits:
- La suspensió de l’activitat
- Reducció de la facturació com a mínim un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior
- Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM
- Incompatible amb el Programa 4
Documentació:
Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat
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Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de la reducció de la
facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix
període de l’any anterior
Acció subvencionable: Qualsevol activació per a la reactivació del negoci
Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500€
Despeses subvencionables: Qualsevol despesa a excepció de: sous i salaris, subministres, amortitzacions
i rentings, despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes...
Concurrència NO competitiva per ordre d’arribada

PROGRAMA 4: LOCALS COMERCIALS

Beneficiaris: empreses de comerç, serveis, artesania i moda.
Parades de mercats municipals
Requisits:
- Inversió mínima 2000€
- Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.0000€.
- Àmbit 2: Botigues i parades de Mercats Municipals amb antiguitat mínim 10 anys o 5 anys si son
parades de mercats no sedentaris
Incompatible amb el Programa 3
Documentació:
- Fotografia façana i interior establiment (previ a l’acció)
- Llicència d’obertura municipal
- Còpia de contracte
- Pressupost detallat o factures de les despeses d’obertura o reformes
Acció subvencionable:
- Àmbit 1: Recuperació de locals buits – obertures
- Àmbit 2: Reformes d’establiments
Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables. Màxim 5.000€
Despeses subvencionables:
- Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres...)
- Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària)
Concurrència NO competitiva per ordre d’arribada

PROGRAMA 5: EMPRESES DE MODA

Beneficiaris: autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a
la fabricació de productes de moda.
No son beneficiaris ni importadors ni distribuïdors
Requisits:
- La suspensió de l’activitat
- Reducció de la facturació com a mínim un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior
- Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM
- Incompatible amb els programes 3 i 6
Documentació:
- Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat
- Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de reducció de la facturació de com a mínim
un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior
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Acció subvencionable: Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci
Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim
de 2.500€
Despeses subvencionables: Qualsevol despesa a excepció de: sous i salaris, subministres, amortitzacions
i rentings, despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes...
Concurrència NO competitiva per ordre d’arribada

PROGRAMA 6: EMPRESES D’ARTESANIA:

Beneficiaris: professionals autònoms i empreses incloses en el repertori de famílies d’oficis artesans.
S’exclou l’artesania alimentaria i la no detallada en l’esmentat repertori
Requisits:
- La suspensió de l’activitat
- Reducció de la facturació com a mínim un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior
- Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM
- Incompatible amb els programes 3 i 5
Documentació:
- Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat
- Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de reducció de la facturació de com a mínim
un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior
Acció subvencionable: Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci
Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500€
Despeses subvencionables: Qualsevol despesa a excepció de: sous i salaris, subministres, amortitzacions
i rentings, despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes...
Concurrència NO competitiva per ordre d’arribada

Font: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_Webinar_covid
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_Incentius_2020
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2.2.4 Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat
cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19
Persones beneficiàries: fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les
federacions d’entitats privades sense ànim de lucre, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte
realitzar activitats culturals.
Requisits i condicions:
- En el cas d’obtenir la subvenció, continuar l’exercici de la seva activitat a 31 de desembre de 2020.
- Incompatibles amb altres subvencions extraordinàries de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o
l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de l’estat d’alarma.
- Compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que
l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.
- Compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres
departaments de la Generalitat o altres ens públics o privats. Aquestes subvencions són incompatibles
amb la línia de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals per a les despeses de
funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
En canvi, són compatibles amb la línia de subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació
d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, publicades
mitjançant la Resolució CLT/1028/2020, de 13 de maig, i amb altres subvencions de l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de
l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.
Quantia: el 100% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5000€ i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària.
Despeses subvencionables:
- Despeses estructurals a què han fet front les persones beneficiàries tant durant la suspensió de la seva
activitat habitual durant el període d’estat d’alarma, com en període posterior fins que es pugui reprendre
l’activitat en un 70% respecte al 2019 d’acord amb el ritme de desconfinament que preveuen els decrets
de pròrroga successius de l’estat d’alarma, i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2020.
- Despeses estructurals subvencionables: lloguers, quotes de préstecs per al manteniment de l’activitat
cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.
Documentació:
- Pressupost de les despeses de funcionament
- Declaració responsable
Procediment de concessió: Concurrència no competitiva
Període de sol·licitud: del 25 de maig al 30 d’octubre de 2020 a través del tràmit corresponent habilitat a
www.cultura.gencat.cat/ca/tramits
Bases (CLT/1030/2020) : https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794669.pdf
Convocatòria (CLT/1082/2020): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795278.pdf
Modificació de bases (CLT/1259/2020):
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798194.pdf
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2.2.5 Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de
funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 (RESOLUCIÓ CLT/1073/2020).
Objecte:
1. Suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Destinataris:
1. Empreses, persones físiques, jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixin algun
dels supòsits següents:
a. Haver obtingut un ajut de l’ICEC o del Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de
Barcelona entre el 2015 i el 2019.
b. Haver presentat una sol·licitud d’ajut a l’ICEC o al Consorci del Pla de rehabilitació i equipament
de teatres de Barcelona, que s’hagi admès a tràmit, entre el 2015 i el 2019
c. Haver donat d’alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya
durant l’any 2019 o 2020. (establiment cultural: galeries d’art, cinemes comercials, teatres,
llibreries i sales de música)
Requisits, condicions i incompatibilitats:
•
-

Requisits:
Període subvencionable determinat a la convocatòria corresponent.
No es pot haver tramitat cap ERO des del moment d’entrada en vigor del RD 463/2020
Despesa mínima subvencionable: 600€

-

Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l’exercici de la seva activitat a 31

de desembre 2020.
Aquestes subvencions son incompatibles amb altres subvencions extraordinàries o temporals per a la
mateixa finalitat.
Despeses subvencionables:
a) Despeses de personal de la persona sol·licitant
b) Quotes de cotització a la SS pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions
professionals
c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional
d) Despeses relacionades amb l’adaptació de les oficines, comerços o els espais d’exhibició als requeriments
sanitaris establerts per combatre la COVID-19
e) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren
f)

subvencionables els impostos personals sobre la renda.
Totes les despeses que s’han exposat anteriorment son imputables en la part que no hagin estat
subvencionades per ICEC o per qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de la despesa
imputable en la suma d’aquesta subvenció i les altres rebudes.

Quantia:
L’import de la subvenció és, com a màxim, 30.000€, segons la despesa declarada
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Concessió:
Concurrència no competitiva.
Sol·licituds:
http://web.gencat.cat/ca/tramits - http://cultura.gencat.cat/subvencions
Període subvencionable: Del 14 de març al 30 de juny de 2020.
Període per presentar les sol·licituds: del 3 al 29 de juny de 2020.
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795093.pdf
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796250.pdf

2.2.6 Convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de
Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de
mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social,
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (Resolució TSF/1270/2020).
1. Objecte: Obrir la convocatòria per a la concessió de les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves
inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d’inscrit beneficiari.
Subvenció d’un import fix de fins a 10.000€ per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda
al RETA o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos per garantir
uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici d ela seva activitat econòmica.
2. Tramitació i documentació: veure les bases a l’Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol.
3. Termini per a la presentació de les sol·licituds: de l’11 de juny fins al 15 de setembre de 2020.
7. Import de les subvencions: Quantia màxima fins a 10.000€ per a la permanència durant 12 mesos
ininterromputs d’alta al RETA, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional
corresponent.
MESOS

IMPORT SUBVENCIÓ

Menys 8

0

8

6.429,00€

9

7.143,00€

10

7.857,00€

11

8.571,00€

12

10.000,00€

8. Accions subvencionables: L’import de fins a 10.000,00€ per a cada persona donada d’alta de manera
ininterrompuda durant 12 mesos al RETA o mutualitat del col·legi professional corresponent per garantir
uns ingressos mínims de l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.
No poden accedir a aquest ajut els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que en l’edició anterior a
aquest programa ja hagin gaudit d’aquesta modalitat d’ajuts.
9. Àmbit temporal dels ajuts: joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a
treballadors autònoms des de l’1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds
de subvenció.
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7424/1628632.pdf
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
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2.2.7 Bases reguladores i convocatòria de la línia de subvencions per a
micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de
Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (EMC/78/2020 i EMC/1317/2020).
Empreses beneficiàries: Micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal d eles
quals estigui inclòs en la CCAE que es detalla a l’annex 2.
Han de tenir seu social o operativa a Catalunya.
Han d’acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i
el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior.
Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de
la seva xifra de negoci.
Microempresa = aquella que l’1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/es
Petita empresa = aquella que l’1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/es
Requisits:
- Tenir la condició de micro o petita empresa
- Haver patit una reducció superior al 33% de la facturació durant el període inclòs entre l’1 de març de
2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte del mateix període de l’any anterior
- Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més
del 50% de la seva xifra de negoci
- Tenir seu social o operativa a Catalunya
Quantia: la subvenció consistirà en una aportació única de 1.500€ per cada treballador/a que l’empresa
beneficiaria mantingui amb contracte indefinit.
Import màxim per a empresa beneficiaria:
- 7.500€ per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/es amb contracte indefinit
- 12.000€ per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/es amb contracte indefinit
- 30.000€ per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/es amb contracte indefinit
- 60.000€ per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/es amb contracte indefinit
Despeses subvencionables:
El nombre de treballadors/es amb contracte indefinit mantingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març de
2020 i, almenys, fins al 30 de desembre de 2020.
Es considerarà que s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball
amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt
comporta la revocació total de l’ajut atorgat
Si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% dels treballadors/es amb contracte
indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.
Sol·licituds: Segons el model normalitzat disponible a www.canalempresa.gencat.cat
Procediment de concessió: Concurrència competitiva
Termini de presentació de sol·licituds: Del 12 de juny de 2020 fins a l’1 de juliol de 2020.
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798596.pdf
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798446.pdf
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2.2.8 Bases reguladores i convocatòria dels ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector
ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
Entitats beneficiàries: Entitats sense afany de lucre (associacions, fundacions i cooperatives) que formen part
del tercer sector ambiental de Catalunya que hagin estat afectades amb una reducció dràstica i involuntària de
la seva activitat com a conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.
Tenir seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat i en els seus estatuts hi ha de constar que
tenen com a finalitat principal la protecció i la millora del medi ambient.
Quantia: L’import és l’ajut és un 15% del pressupost estructural de l’entitat de l’any 2019, determinat d’acord
amb el previst a la base 5, amb un màxim de 25.000€.
Conceptes subvencionables del pressupost estructural de l’entitat: Despeses que permeten el seu
funcionament ordinari i que són necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual que desenvolupava l’entitat
amb anterioritat al RD 463/2020.
Conjunt de despeses que conformen els resultats d’explotació del compte de resultats de l’any 2019 d’acord amb
el Pla general comptable corresponent de les entitats beneficiaries especificades a la base 2.
Sol·licituds: Via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Procediment de concessió: concurrència no competitiva.
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de juny de 2020 fins exhaurir la dotació pressupostària prevista a
l’apartat 2.
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8148/1796927.pdf
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8153/1798860.pdf

2.2.9 Convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de
les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó
de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 juny, de mesures
urgents de caràcter econòmic, cultural i social.
Persones beneficiàries: persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres
activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.
Requisits:
-Ser més grans de 18 anys
-Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya
-Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o d’altri, en situació d’alta al RETA per activitats
d’arts escèniques, visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària
a Catalunya, en el Sistema especial d’artistes del RG de la SS o, en el cas dels tècnics, haver cotitzat en el RG de
la SS per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019.
-No haver obtingut cap tipus d’ingressos, entre el 14 de març i el 6 de maig de 2020, o que aquests no hagin
superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional
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Quantia: s’abona en un pagament únic de 1.024,42€, que és l’equivalent a l’import
diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya vigent, pels dies
transcorreguts entre el 14 de març i el 6 de maig de 2020. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats
durant el mateix període, sempre que aquests no hagin superat, en còmput mensual, l’import del salari mínim
professional, atès que, en cas de superar aquest llindar, no es té dret a la prestació. El salari mínim
interprofessional mensual vigent és de 950€.
Procediment de concessió: concurrència no competitiva i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.
Sol·licituds: A través del formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l’apartat de tràmits de la Generalitat.
Termini de presentació: del 15 de juny de 2020 fins a exhaurir el pressupost.
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8153/1798944.pdf

2.2.10 Bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de
Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
Persones o entitats beneficiàries: persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta
en el cens de l’IAE 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:
i.
Guies de turisme de Catalunya habilitats
ii.
Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments
turístics, càmpings i establiments de turisme rural
iii.
Explotadors d’habitatges d’ús turístic
iv.
Agències de viatges
v.
Establiments i activitats d’interès turístic
Requisits específics per cada col·lectiu:
a) Guies de turisme de Catalunya habilitats: inscrits com a tal al Registre de Turisme de
Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments
turístics, càmpings i establiments de turisme rural. Cal que els establiments estiguin
inscrits al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
c) Explotadors d’habitatges d’ús turístic: han d’estar donades d’alta, concretament, en
algun dels epígrafs següents de la secció primera de l’IAE: 685, 686 o 861.1
d) Agències de viatges: donats d’alta a l’epígraf de l’IAE, secció primera, 755
e) Establiments i activitats d’interès turístic: han d’acreditar que contribueixen a
dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori. S’ha d’acreditar, mitjançant
la comprovació de l’objecte social que consta en la seva escriptura de constitució; en el
cas que el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels serveis
facturats.
Requisits comuns:
a) Persones autònomes: estar donades d’alta al RETA en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, és
a dir el 14/03/2020.
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b) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
c) Complir les obligacions tributàries.
Quantia dels ajuts: La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
a) Guies de turisme de Catalunya habilitats: 1.000€
b) La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:
1. Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500€
2. Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000€
3. Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000€
Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l’any 2019. En el cas de les
empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que
han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020.
Sol·licitud i documentació: http://tramits.gencat.cat o http://canalempresa.gencat.cat
Procediment de concessió: concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de
presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins exhaurir el pressupost.
Acumulació dels ajuts: aquests ajuts es poden acumular amb altres ajuts.
Règim de compatibilitat: aquests ajuts son incompatibles amb els regulats per l’Ordre EMC/39/2020, de 13
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses
del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
Són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol
administració o ens, públic o privat, nacional, de la UE o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels
ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.
Termini de presentació: a partir del 26 de juny de 2020 a les 9h00, fins al 27 de juliol o exhaurir pressupost.
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799305.pdf
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801315.pdf

2.2.11 Bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos
derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.
2. Persones beneficiàries:
2.1 Persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la seva sol·licitud siguin:
a) Titulars d’explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020. Les persones operadores que no estiguin
obligades a presentar la DUN, han d’estar inscrites en els registres corresponents.
b) Productors/es dels productes següents:
- Fruita i productes hortícoles.
- Llegums i cereals destinats al consum humà
- Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos, i ous
- Per a les carns, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya.
- Mel, oli d’oliva verge, productes transformats de la fruita i horta, i elaborats a base de carn de porc
c) Els productes han de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través
del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.
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d) Tenir la condició de PIME
e) Tenir un decreixement de facturació de, com a mínim, el 30% durant algun dels
mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, en relació al mateix període de
l’any anterior.
f) Haver realitzat entre el 20 de maig de 2020 i el 20 de setembre de 2020 la donació dels productes a què fa
referència la lletra b) que no s’han pogut comercialitzar, a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments.
g) Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar, equivalent al format i envàs en què es posen
a disposició en el comerç minorista
h) Els productors que formin part d’una agrupació de productors que sol·liciti l’ajut no podran sol·licitar-ho com
a productors individuals si ho ha sol·licitat l’agrupació o l’organització de productors a la qual pertanyen.
2.2 Les cooperatives agràries i les SAT que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1, excepte el punt a)
2.3 Les entitats i associacions sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents en el moment de
presentar la sol·licitud.
a) Elaborar productes transformats de fruita i horta i productes làctics a partir dels productes agraris dels
productors definits en l’apartat 2.1
b) Els productes hauran de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a
través del Banc dels Aliments
c) Tenir un decreixement de facturació de, com a mínim, el 50% durant algun dels mesos dins del període comprès
entre l’1 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, en relació al mateix període de l’any anterior.
d) Haver realitzat entre el 20 de maig de 2020 i el 20 de setembre de 2020 la donació dels productes a què fa
referència la lletra b) que no s’han pogut comercialitzar, a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments.
e) Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar, equivalent al format i envàs en què es posen
a disposició en el comerç minorista
2.4 Els elaboradors de formatges frescos de cabra, vaca i ovella que comprin la llet exclusivament a productors
establerts en el punt 2.1.a) i que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1 apartats c), d), e), f), g) i h).
4. Tipus i quantia dels ajuts.
4.2 La pèrdua econòmica s’ha de calcular d’acord amb el valor del producte no venut i que s’hagi destinat a
entitats beneficiàries. El valor de la pèrdua es calcularà d’acord amb les condicions i els preus mitjans dels mesos
de maig i juny dels anys 2017, 2018 i 2019 que consten a l’Annex 4 d’aquesta ordre.
4.3 La quantia màxima destinada a aquests ajuts és determina a la convocatòria.
4.4 L’import de l’ajut no pot ser superior al 85% del valor de la producció no venuda, calculada d’acord amb
l’apartat 4.2
- En el cas de beneficiaris que disposin de l’acreditació en la venda de proximitat de productes agroalimentari
d’acord amb el Decret 24/2013, i en el cas del segell d’Artesania Alimentària, l’import de l’ajut podrà arribar al 95%
del valor de la producció no venuda.
- En el cas de beneficiaris inscrits en el Consell Regulador d’una DOP, IGP, al CCPAE o al CCPI, i els adjudicataris
de la Marca Q podrà arribar al 100% del valor de la producció no venuda.
4.5 L’import màxim de l’ajut no podrà superar:
- En el cas dels productors del punt 2.1 no podrà superar els 15.000€ per persona beneficiaria, excepte en el cas
de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge i els productes transformats de fruita i verdura i elaborats a base de
carn de porc en què serà de 4.000€
- En el cas dels productors del punt 2.2, el màxim serà de 75.000€ per beneficiari, excepte en el cas de la fruita
seca, mel oli d’oliva verge, transformats de fruita i verdura i elaborats a base de carn de porc, que serà de 30.000€
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- En el cas dels productors del punt 2.3 i 2.4, el màxim serà de 10.000€ per beneficiari
- En el cas de SAT, el càlcul es farà aplicant el màxim per tipus de producte i nombre
de socis, amb un màxim de 75.000€, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els transformats
de fruita i verdura, i els elaborats a base de carn de porc, en què el límit serà de 30.000€.
5. Sol·licituds: Mitjans telemàtics a la web: http://seu.gencat.cat
Termini de presentació de sol·licituds:
- Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 10 de juliol, el període de presentació
de sol·licituds comença el 13 de juliol de 2020 i acaba el 20 de juliol de 2020.
- Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre l’11 de juliol de 2020 i el 20 de setembre de 2020, el
període de presentació de sol·licituds comença el 21 de setembre de 2020 i acaba el 28 de setembre de 2020.
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802978.pdf
Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803988.pdf
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3. LÍNIES ESPECIALS de crèdit i avals
•

Línies especials de crèdit ICO

•

Línies especials de crèdit per al sector turístic

•

Línia especial d’Avals per a persones autònomes i PIMES

•

ORDRE EMC/35/2020, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs
en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions
d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i
Coneixement.

•

Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes: ICF i Avalis

•

Préstecs ICF per empreses culturals

•

Refinançament i millora de les condicions de préstecs anteriors

•

Línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els
efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament
d’Empresa i Coneixement (RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d’abril)

4. ACCIÓ.
Ajuts a l’activitat productiva i l’ocupació davant dels efectes del coronavirus:
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/mesu
res-gene-estat-covid.pdf
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ajutseconomia-activitat-productiva-ocupacio-davant-coronavirus
Virtual Desk: sistema d’atenció via xat per resoldre dubtes a l’instant
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/
Marketplace Covid-19: Busques o ofereixes solucions tecnològiques o sanitàries durant la crisi del
Coronavirus?
http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions//inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19

5. L’oficina des de casa
Recursos tecnològics i eines de teletreball per PIMES i autònoms
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa
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6. Mesures adoptades pels ajuntaments de
l’Alt Urgell
La Seu d’Urgell
•

•

DECRET NÚM. 254/2020
o

Suspèn durant el període de durada de l’estat d’alarma, el cobrament de la taxa per l’ocupació
de la via pública amb taules i cadires de bars i restaurant, parades als mercats municipals
setmanals i amb mercaderies

o

Enllaç:
http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-ajorna-el-cobramentdels-tributs-municipals-i-altres-ingressos-fins-que-finalitzi-l2019estat-d2019alarma

Bases reguladores de les subvencions extraordinàries per empreses que han hagut de cessar
l’activitat com a conseqüència de la COVID-19.
o

o

Beneficiaris/es:


Persones físiques i jurídiques que exerceixin una activitat econòmica i la seu social de
la qual radiqui al municipi de la Seu d’Urgell.



L’activitat econòmica ha d’estar afectada pel RD 463/2020.



Les empreses hauran de romandre obertes en el moment de l’atorgament de la
subvenció i durant els dos exercicis posteriors a la concessió de l’ajut.

Línies d’ajut:


A) Empreses que exerceixin una activitat econòmica al municipi de la Seu d’Urgell i
s’hagin vist obligades a cessar l’activitat econòmica (màx. 800€)



B) Empreses obligades a cessar l’activitat econòmica que estan pagant contractes
d’arrendament, préstecs o quotes hipotecàries o altres conceptes similars en
concepte d’espai de treball al municipi de la Seu (màx. 200€)


o

Les línies son compatibles entre si

Sol·licituds: segons els models que fixi l’Ajuntament, s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana.

 Període de presentació: del 15 al 25 de juny de 2020.
http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/ajuts-i-subvencions
•

Bases reguladores de les subvencions extraordinàries per a empreses afectades per la COVID-19
que no han cessat l’activitat i han reduït un 70% o més els seus ingressos.
o

Beneficiaris/es:


Persones físiques i jurídiques que exerceixin una activitat econòmica i la seu social de
la qual radiqui al municipi de la Seu d’Urgell.



Les empreses hauran d’acreditar:
•

Que l’activitat econòmica de l’empresa NO hagi estat afectada pel RD
463/2020
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•

Que han patit una pèrdua d’ingressos del 70% del mes d’abril del 2020 en
relació al mes d’abril del 2019. En el cas d’obertura posterior, en relació al
primer mes d’activitat econòmica

•

Que han hagut d’assumir despeses fixes relacionades amb l’activitat
econòmica durant el període d’alarma per import de 500€

o



Les empreses que tinguin establiment obert al públic haurà d’estar ubicat a la Seu
d’Urgell i ha de ser inferior als 100m2



Les empreses hauran de romandre obertes en el moment de l’atorgament de la
subvenció i durant els dos exercicis posteriors a la concessió de l’ajut.

Import i despeses subvencionables:


Import màxim de 500€



Despeses subvencionables:
•

Despeses de lloguer, quotes hipotecàries o similars i pagament en concepte
d’espais de treball

o

•

Despeses de subministrament del local

•

Despeses de personal

•

Despeses d’equips de protecció

•

Despeses de gestories o assessories

•

Altres despeses: quotes en associacions professionals, assegurances...

Sol·licituds: segons els models que fixi l’Ajuntament, s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana.
Període de presentació: de l’1 al 10 de juliol de 2020.

http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/ajuts-i-subvencions

CENTRE EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC ALT PIRINEU
Plaça de les Monges
Edifici de les Monges 3r pis
25700 La Seu d’Urgell
973 355 798
empresa@alturgell.cat

v.39.62

7.

Enllaços d’interès:

• BOE - biblioteca jurídica Crisis Sanitaria COVID-19
• Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya
• Canal empresa

• Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
• Salut. Generalitat de Catalunya
• Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
• Empresa. Generalitat de Catalunya
• Agricultura. Generalitat de Catalunya
• Interior. Generalitat de Catalunya
• Cultura. Generalitat de Catalunya
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• Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC
• ACCIÓ
• Convocatòries obertes d’ajuts COVID-19

•

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

•

Agència de Residus de Catalunya

•

Agència Catalana de l’Aigua

•

Seguridad Social. Cuestiones sobre situación especial COVID-19
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