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01 HIPOTEQUES I LLOGUERS D’HABITATGE 
HABITUAL

1. Moratòria del deute hipotecari per adquisició d’habitatge 
habitual

Govern de l’Estat

Article 7. Real Decreto-ley 8/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

 QUI?

Les mesures que preveu aquest Reial decret llei per a la moratòria del deute hipo-
tecari per a l'adquisició d'habitatge habitual s'aplicaran als contractes de préstec 
o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor dels quals es troba en els 
supòsits de vulnerabilitat econòmica que estableix aquest Reial decret- llei.

Poden  demanar aplaçament aquelles persones físiques que sigui el seu habitatge 
habitual i també aquells i immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolu-
pen els empresaris i professionals els quals es refereix la lletra a) de l’article 16.1.

 Situació de vulnerabilitat econòmica:

a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d'atur o, en cas de ser em-
presari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una 
caiguda substancial de les seves vendes entenent per caiguda substancial quan 
aquesta caiguda sigui almenys del 40%.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, 
en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda 
d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM). Aquesta xifra és de 1.613,52 €

font: http://www.iprem.com.es/2020.html

Aquest límit s'incrementarà en els casos de fills a càrrec, persones majors de 65 
anys, membres de la unitat familiar amb discapacitats superiors a l'33%, paràlisi 
cerebral o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapaci-
tat reconeguda igual o superior al 65 per cent. En aquests casos consultar decret 
llei per a determinar el multiplicador de l’IPREM.
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c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti 
superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percep el conjunt dels 
membres de la unitat familiar.

d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una 
alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç 
d'accés a l'habitatge, quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la 
renda familiar s'hagi multiplicat, com a mínim, per 1,3.

 Com acreditar la situació de vulnerabilitat?

En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant 
certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan com-
petent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de 
cessament d'activitat declarada pel interessat.

Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits 
exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial 
decret llei.

 QUAN?

fins a 15 dies després de la vigencia del drecret llei publicat el 18/03.

 COM?

A la seva entitat financera. Cada entitat establirà un procediment de tràmit per a la 
gestió d´aquestes moratòries. Segons el decret un cop realitzada la solicitud l´enti-
tat financera procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 díes.

2. Suspensió del procés de desnonament i llançament 
d’habitatges vulnerables sense alternativa

Article 1  Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Un cop finalitzada l’estat d’alarma, per aquelles persones arrendatàries que acre-
ditin degudament estar en situació vulnerabilitat econòmica i social com a con-
seqüència dels efectes de l’expansió COVID-19 i no puguin trobar una alternativa 
d’habitatge per si mateix i la seva família, haurà de comunicar-ho als organis-
mes pertinents per obtenir un termini se suspensió extraordinària per un període 
màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Decret Llei.
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3. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament 
d’habitatge habitual

Article 2  Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

En els contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994 de 
24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, des de l’entrada en vigor del Decret Llei i 
fins un període de dos mesos de la finalització de l’estat d’alarma es podrà concedir 
una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament, un cop havent a  
el període de pròrroga obligatòria (article 9.1) o bé pròrroga tàcita (article 10.1)

Les persones amb contracte d’arrendament per habitatge habitual subscrit a la Llei 
29/1994 de 24 de novembre,  que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica 
podrà sol·licitar als seus arrendadors, en el termini d’un mes de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret Llei, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la ren-
da sempre i quan, els arrendadors siguin empresa o entitat pública o gran tenidor 
(persones físiques o jurídiques amb més de 10 habitatges en propietats.

Aquest ajornament haurà de ser pactat de mutu acord entre arrendatari i arren-
dador. En el cas de no arribar a acord, es podrà sol·licitar la reducció del 50% de la 
renda, fins que duri l’estat d’alarma o bé una moratòria en el pagament fins que 
duri l’estat d’alarma, retornat el pagament a través de fraccionaments de quotes.

 Situació de vulnerabilitat econòmica (condicions)

Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer  passi a estar en 
situació d’atur, ERTO o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures. En cas de 
ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial 
d’ingressos, no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la 
unitat familiar, al mes anterior a la sol·licitud de la moratòria

Que la renda arrendatària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti 
superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels 
membres de la unitat familiar

 Documentació necessària per acreditar situació de vulnerabilitat

Certificat tramès per l’entitat gestora a on indiqui l’import de subsidis o presta-
cions rebudes, llibre de família, empadronament, declaració de discapacitat, de-
pendència, nota simple amb titularitat dels béns immobles, declaració responsable 
del deutor relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-sense 
recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei.
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4. Aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura per compte 
de l’estat del finançament a arrendataris en situació de 
vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de 
l’expansió de covid-19

Article 9  Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

S’autoritza a l’ Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mit-
jançant acord amb el Institut de Crèdit Oficial, per un termini de fins a catorze 
anys, es desenvolupa una línia d’avals amb total cobertura de l’Estat perquè les 
entitats bancàries puguin oferir ajudes transitòries de finançament a les persones 
que es trobin en la referida situació de  vulnerabilitat, amb un termini de devolució 
de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense que, en 
cap cas, meriti cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant

5. Nou programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social en els lloguers d’habitatge 
habitual

Article 9  Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

S’incorporarà a el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 regulat en el Reial Decret 
106/2018, de 9 de març, un nou programa d’ajudes lloguer, denominat «Programa 
d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de COVID-19 en 
els lloguers d’habitatge habitual » a través de d’ajudes en lloguers en persones 
físiques arrendatàries d’habitatges habitual i en situació de vulnerabilitat per 
COVID-19 i tinguin problemes temporals en el pagament parcial o total del lloguer i 
encaixin en els supòsits de vulnerabilitat establerts.

L’import serà entre 900 euros mensuals i fins el 100% de la renda. En el cas de 
pagament d’hipoteca, es correspondrà a  la quantia principal i el pagament d’inte-
ressos del préstec. 
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 Supòsits de vulnerabilitat econòmica per obtenir moratòria hipotecària i 
crèdit de finançament no hipotecari

  Patir una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en 
la seva facturació de almenys un 40%. A l’efecte d’aquest article tenen la conside-
ració d’empresaris i professionals les persones físiques que compleixin les condi-
cions que preveu l’article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre 
el valor afegit

 Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi el límit de tres vega-
des l’indicador públic de renda a efectes múltiple mensual (IPREM)

  Que el total de les quotes hipotecàries dels béns immobles a què es refereix  
l’article 19, més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 
35% dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar.

6. Suspensió de les obligacions derivades dels contractes de 
crèdit sense garantia hipotecària

Article 21  Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Suspensió temporal quan estigui contractat per una persona física que es trobi 
en situació de vulnerabilitat econòmica, en la forma definida en l’article 16, com a 
conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.Aquestes mateixes mesu-
res també s’apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal en els quals conco-
rrin les circumstàncies assenyalades a l’article 16.

 Fiadors o avaladors

Els fiadors o avaladors als quals els sigui aplicable la suspensió de les obligacions 
derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària poden exigir que 
el creditor esgoti el patrimoni del deutor principal abans de reclamar-los el deute 
garantit, tot i que en el contracte hagin renunciat expressament al benefici d’ex-
cussió.

 Sol·licitud de la suspensió

Es podrà sol·licitar fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma

 Efectes de la suspensió

No es podrà exigir el pagament de la quota, la data de finalització s’ampliarà fins 
la finalització de l’estat d’alarma
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SUBMINISTRAMENTS
1. Garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes 
derivats del petroli, gas natural i aigua
Article 29  Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

No podrà suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del 
petroli, incloses les despeses de manufacturats i els gasos liquats del petroli, gas 
natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual, 
per motius diferents a la seguretat del subministrament, de les persones i de les 
instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de submi-
nistrament o accés subscrits pels consumidors de conformitat amb la normativa 
sectorial que els resulti d’aplicació en cada cas.

2. Flexibilització dels contractes de subministrament 
d’electricitat i gas natural per autònoms i empreses 
Excepcionalment i mentre duri l’estat d’alarma, els autònoms i empreses amb 
punts de subministrament d’electricitat i gas natural es podran suspendre o mo-
dificar sense cost els contractes de subministrament. Així com canviar potencia o 
peatge d’accés.

Passats tres mesos de la finalització de l’estat d’alarma es podrà solicitar la reacti-
vació en 5 dies naturals i sense cost per al consumidor.

3. Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes 
derivats del petroli
Autònoms i PYMES podran sol·licitar suspensió del pagament de les factures dels 
períodes dins l’estat d’alarma, incloent-hi tots els conceptes de facturació.

En la sol·licitud dels consumidors ha d’aparèixer clarament el titular del punt de 
subministrament i el codi CUPS.

finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats que es deguin seran regularitzades a 
parts iguals entre comercialitzadores i distribuïdores, en els sis mesos següents.

Els autònoms i empreses que s’hi acullin a la suspensió de facturació no podran 
canviar de companyia fins que no finalitzi la regularització.

 COM ES SOL·LICITA?

L’autònom o pime han de fer sol·licitud, de forma telemàtica, a la companyia sub-
ministradora o distribuïdora. L’autònom només ha de justificar que es troba d’alta 
en la Seguretat Social. 

02
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4. Bonus socials d’electricitat

DRET A PERCEPCIÓ DE BONUS SOCIALS PER PART DE TREBALLADORS AUTÒ-
NOMS QUE HAGIN CESSAT LA SEVA ACTIVITAT O HAGIN VIST REDUÏDA LA SEVA 
FACTURACIÓ A CONSEQÜÈNCIA DE COVID-19

Article 28  Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

 QUÈ ÉS

És un descompte en la factura energètica entre un 25% a un 40% per a consumi-
dors vulnerables per la situació esdevinguda de l’estat d’alarma de COVID-149.

En el cas de consumidors en risc d’exclusió social, perquè s’està sent atès pels 
serveis socials d’una administració autonòmica o local que paguin almenys el 50% 
de la factura, no s’haurà de fer front a la factura elèctrica i, en cas d’impossibilitat 
temporal per a fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament 
elèctric.

 QUI

Tindran consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual i en 
els termes recollits en el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula 
la figura de consumidor vulnerable, el bonus social i altres mesures de protecció 
per als consumidors domèstics, els consumidors que, complint el requisit de ren-
da de l’apartat 2, acreditin amb data posterior a l’entrada en vigor de Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, que el titular del punt de subministrament, o algun dels 
membres del seu unitat familiar, professionals per compte propi o autònoms, 
tenen dret a la prestació per cessament total d’activitat professional o per haver 
vist la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita el bo social reduïda en, 
almenys, un 75% relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, en els 
termes establerts en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Condicions: pots consultar els requisits de consumidor vulnerable per poder saber 
quin descompte s’aplica en aquest enllaç https://www.bonosocial.gob.es/

 ON ES SOL·LICITA

Es pot sol·licitar a través de telèfon, correu electrònic, correu ordinari a les dife-
rents comercialitzadores que contractades o bé a través dels diferents formularis 
que han establert les companyes, a la seva web. 

https://www.bonosocial.gob.es/#como
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Documentació necessària: NIf o NIE en vigor, certificat d’empadronament, llibre 
de família i acreditació de la seva condició acord amb el Reial decret llei 8/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econò-
mic i social de l’COVID-19. En particular, quan el treballador autònom es trobi en el 
supòsit de cessament d’activitat, l’acreditació es realitzarà mitjançant certificat 
expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma, si és el cas, sobre la base de la declaració de cessament 
d’activitat declarada per l’interessat

5. Cànon de l’aigua 
(Generalitat de Catalunya)

Aplicació d’una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta 
d’activitats econòmiques (pimes i autònoms)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8095A/1790865.pdf  (Art. 8)

SEGURETAT SOCIAL
2. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social

S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis 
mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en 
qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i 
condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat So-
cial i Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes  
Econòmics. La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de 
les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, 
el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses estigui comprès entre 
els mesos d’abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre 
maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en 
ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Les sol·licituds de moratòria hauran de presentar-se, en el cas d’empreses, a tra-
vés  del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social 
(Sistema XARXA) regulat en l’Ordre ESS/484/2013, i en el cas dels treballadors per 
compte propi a través del citat Sistema XARXA o pels mitjans electrònics disponi-
bles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Se-
guretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés 
corresponents als períodes de meritació assenyalats en l’apartat primer, sense que 

03
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en cap cas procedeixi la moratòria d’aquelles cotitzacions el termini reglamentari de 
les quals d’ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al 
de la sol·licitud, a través dels mitjans assenyalats en l’apartat segon d’aquest article.

 Ajornament en el pagament de les quotes de Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de 
la Seguretat social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió 
electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema XARXA), sempre 
que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en 
el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari de 
la qual d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, en els termes i 
condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, sent aplicable un in-
terès del 0,5% en lloc del previst en l’article 23.5 del Text Refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret llei 8/2015, de 30 d’octubre.

Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran d’ efectuar-se abans del transcurs dels 
deu primers naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

 Disposicions addicionals

Disposició addicional 20. Disponibilitat dels plans de pensions en cas d’atur o ces-
sament d’activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

1. Durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 els partícips dels plans de pen-
sions poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els supò-
sits següents:

a) Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un 
expedient de regulació temporal d’ocupació derivat de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19.

b) Ser empresari/a titular d’establiments l’obertura al públic s’hagi vist 
suspesa com a conseqüència del que estableix l’article 10 de Reial Decret 
463/2020, de 14 de març.

c) En el cas de les persones treballadores per compte propi que haguessin 
estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i 
hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19.

2. L’import dels drets consolidats disponible no podrà ser superior a:
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a) Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’expe-
dient de regulació temporal d’ocupació per al supòsit que preveu l’apartat 1.a).

b) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantin-
gui la suspensió d’obertura al públic per al supòsit recollit en l’apartat 1.b).

c) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantin-
gui la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 per al supòsit recollit 
en l’apartat 1.c).

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT 
D’ACTIVITAT 
(Ministerio)

(Artículo 17. Real Decreto-ley 8/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

 QUI S’HI POT ACOLLIR?

S’hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de sus-
pendre l’activitat de manera directa per la declaració d’estat d’alarma. També hi 
tindran dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració 
d’estat d’alarma, en el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acredi-
tar que la seva facturació ha disminuït , com a mínim, un 75% respecte al promig 
del semestre anterior.  

 Socis cooperativistes

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la 
categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, 
també tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.  

 Autònoms societaris

També tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.   

 REQUISITS

1) Estar afiliats i donats d´alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el 
règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms 
o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

2) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que 
preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva factu-
ració en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la efectuada en el semestre anterior.

3) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

04



15

coronavirus / covid 19

 IMPORT

L’import de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora. Quan 
no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, l’import 
de la prestació serà del 70% sobre la base mínima de cotització. 

 DURADA

La prestació té una durada d’un mes, i s’amplia si és el cas, fins el darrer dia del 
mes en el que acabi l’estat d’alarma (si l’estat d’alarma es prorroga i té una dura-
da superior al mes)  

 COM

Pels autònoms que han hagut de cessar activitat per la declaració de l’estat d’alar-
ma, ja es pot presentar.  

Pels autònoms que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de 
facturació mensual, des del moment en què puguin acreditar aquesta documentació. 

Es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències per ces-
sament activitat (atur).

Cada mútua té els seus formularis específics per a cada prestació. Totes han esta-
blerts canals específics per aquesta prestació.

Si no recordeu quina mútua vau triar, i no trobeu la documentació d’alta, ho po-
dreu esbrinar a través de la següent ruta:

 Pàgina: https://sede.seg-social.gob.es/

 Cliqueu a sobre de la pestanya “CIUTADANS”.

 S’obrirà un menú. Cliqueu a sobre de l’opció: “INfORMES I CERTICATS”.

 S’obrirà un nou menú a la dreta. Cliqueu a sobre de l’opció: 
“DUPLICAT DE RESOLUCIÓ/ALTA/BAIXA EN REGIM ESPECIAL DE 
TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTONOMS”.

Amb la vostra signatura electrònica podreu accedir al document i a la part central 
del certificat, enquadrat apareixerà el nom de la mútua.
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 DUBTES

 En ser una prestació extraordinària, la Seguretat Social ha donat la indicació de 
no tramitar la baixa de l’activitat ni a la Seguretat Social NI A HISENDA.

 NO s’ha de retornar el rebut de la quota d’autònoms de març.

 La tresoreria ha donat la indicació que NO SUSPEN els terminis de liquidació ni 
d’ingrés de les quotes, ja sigui de treballadors com d’autònoms.

 Atès que és molt poc probable que la prestació es pugui resoldre amb antelació 
suficient a l’enviament dels càrrecs per transferència de les quotes d’autònoms, a 
la majoria li serà carregada la quota.

 També es pot demanar l’aplaçament del pagament de la quota d’autònoms, ates 
que pel seu import, no requereix cap tipus de garantia.

 Els autònoms que tinguin tarifa plana NO perdran la bonificació si s’acullen a la 
petició de prestació que estableix el Decret, tot i estar condicionada al manteni-
ment de l’activitat.

 La prestació no exigeix que es deixi de treballar, de manera que sempre que es 
mantingui la reducció de facturació del 75% es podrà percebre la prestació. Això és 
possible perquè no l’autònom no es dona de baixa.

Més info: https://bit.ly/33HPZOz

Guia pràctica: https://bit.ly/3am1GNm

AJUDES A AUTÒNOMS  
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílines, Generalitat de Catalunya)

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmi-
cament pel coronavirus: 

https://bit.ly/3dWEAPv

 QUI

Persones treballadores autònomes –persona física-, que:

a) acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a con-
seqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica,

b) figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el 
tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
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 IMPORT

S’establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros. 

La quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d’acord amb el que pre-
veu l’article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l’import de l’ajut 
serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

 TERMINI DE PRESENTACIÓ

fins al 5 de maig de 2020. En el cas que es produeixi una interrupció no planifica-
da en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a 
la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils 
consecutius següents.

 COM

Les sol·licituds s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic des del web:

https://bit.ly/2wVrrfT

Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de 
Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del 
Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

 REQUISITS SOL·LICITUD

1) estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat 
Social (RETA)*

2) no disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable 
de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser 
igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació indivi-
dual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al 
sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

3) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les 
obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució 
de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus 
deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment 
s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació 
de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol 
pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social s’aplicarà el criteri 
establert a l’article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de març. ISSN 1988-298X 

https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 2/8 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya Núm. 8103 - 3.4.2020 CVE-DOGC-A-20093018-2020

4) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020
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5) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant 
de la subvenció en un municipi de Catalunya.

6) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la 
Resolució TSf/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions 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.

7) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació 
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel 
Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

8) 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, com a con-
seqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autòno-
mes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels 
resultats mensuals des de l’alta al RETA.

NOTA:  El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsa-
bles que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa 
quan així es sol·liciti

*Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim 
especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms 
socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de 
cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els 
treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva, i es 
resol fins a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic 
de presentació i una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona 
cap dret a l’obtenció de l’ajut

 NORMATIVA
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8103/1791421.pdf 

 PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/ 

Puc demanar l’ajut si també demano la prestació extraordinària per 
cessament d’activitat?

No. Cal tenir en compte que l’àmbit d’aplicació d’aquest ajut és el mes de març de 
2020, per tant, l’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, presta-
ció, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.
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06

07

LLOGUER LOCALS 
1. Moratòria en el pagament del lloguer i quotes 
d’amortització de locals gestionats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya
Generalitat de Catalunya 

RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s’estableix una moratòria en el 
pagament del lloguer i quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 QUI
S’estableix una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris 
persones físiques d’habitatges i dels cedits a les entitats de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió, així com també arrendataris persones físiques i jurídiques de locals co-
mercials, del parc d’habitatges administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Les rendes i quotes d’amortització no satisfetes durant aquest període, es podran 
facturar de forma prorratejada durant un any en els successius rebuts mensuals, 
un cop superada la situació d’excepcionalitat. Si l’arrendatari o adquirent així ho 
sol·licita, les rendes o quotes no satisfetes es podran abonar d’un sol cop, sense 
que s’efectuï el prorrateig.

AFECTACIÓ RDL 10/2020 DE 29 DE MARÇ A LES 
ACTIVITATS DE PERSONES TREBALLADORES PER 
COMPTE PROPI
El dia 30 de març es puntualitza mitjançant Ordre publicada al BOE el decret 
10/2020   

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, només afecta els autònoms que presten 
els seus serveis en activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. 

El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, no és aplicable a les persones treba-
lladores per compte propi. En conseqüència, els autònoms que desenvolupen 
activitats que no s’han vist suspeses per les mesures de contenció que preveu el 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el despleguen, poden 
continuar prestant els seus serveis normalment.
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AJUTS PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES 
DEL SECTOR TURÍSTIC
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

https://bit.ly/2ytT7SD

 AJUT

prestació econòmica directa de 2.500€ en un únic pagament, per a les persones 
treballadores autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats 
en el sector turístic.

 DESTINATARIS

Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin acti-
vitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a 
un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.

Per tal de poder sol·licitar-ho, caldrà complir amb els requisits següents:

1. Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses tu-
rístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic.

2. Han d’acreditar estar donades d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas 
que tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzades amb una antelació 
mínima d’un any a l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la Co-
vid-19, això és, des del 15 de març del 2019.

3. Caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de 
l’atorgament de l’ajut.

Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a mida que van entrant 
sol·licituds i una vegada comprovat que reuneixen les condicions, s’atorga fins a 
exhaurir la partida destinada a l’efecte.

 QUAN

La sol·licitud es podrà fer properament

Bonificació de quotes a la Seguretat Social per empreses del turisme 

Article 13 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf

Les empreses del sector turisme, comerç i hostaleria que generin activitat pro-
ductiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny i que iniciin o mantinguin 
d’alta els treballadors fixes discontinus, poden aplicar una bonificació en aquests 
mesos del 50 percent de les quotes empresarials a la Seguretat social.
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MESURES PER 
A EMPRESES
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02

SECTORS ESSENCIALS
https://bit.ly/340nnjG

Afegeix aclariment sobre aplicació del permís retribuït recuperable ( Real Decre-
to-ley 10/2020, de 29 de marzo) a treballadors de determinats sectors. A destacar la 
menció i afectació d’activitats d importació i exportació de tot tipus de produc-
tes, béns i materials, en la mesura que es configuren com a clau de l’abastiment o 
del compliment de compromisos de contractes internacionals.  

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL 
D’OCUPACIÓ (ERTO)
CAPÍTULO II. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal 
de actividad para evitar despidos. Artículo 22 a 28. Real Decreto-ley 8/2020 

 QUI

Empreses en general, inclosos autònoms amb treballadors al seu càrrec

 EN QUÈ CONSISTEIX

Suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa direc-
te en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració 
de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament 
temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en ge-
neral, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subministres 
que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activi-
tat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla 
o a la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, 
que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una 
situació de força major.

 COM FER EL TRÀMIT?

El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà 
d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència de 
l’COVID-19 i  la corresponent documentació acreditativa.

 L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores.
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 L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contrac-
tes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, ha de ser constatada per 
l’autoritat laboral.

 La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de 
la sol·licitud, previ informe, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Produirà efectes des de la data del fet causant de la força major.

Enllaç al tràmit: https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Suspensions_coronavirus

https://bit.ly/2QKYEdG

Preguntes més freqüents (Departament de Treball, Afers Social i famílies): 

https://bit.ly/2UE2IOb 

 A TENIR EN COMPTE

 Les empreses de menys de 50 treballadors quedaran exonerades de l’obligació de 
la cotització empresarial a la Seguretat Social proporcional.

 Les empreses de 50 treballadores o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, 
l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75 % de l’aportació empresarial.

 Els treballadors afectats tindran dret a la prestació contributiva per desocupació 
encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

 Pels treballadors afectats, no computarà el temps en què es percep la prestació 
per desocupació de nivell contributiu als efectes de consumir els períodes màxims 
de percepció establerts.

 La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de 
les bases dels últims 180 dies cotitzats.

 La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de sus-
pensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de 
les causa.

 EN CAS DELS AUTÒNOMS

Podran utilitzar aquest instrument els autònoms que tinguin treballadors al seu 
càrrec i es vegin obligats a suspendre o cancel·lar activitats a causa del COVID-19, 
seguint el mateix procediment citat anteriorment. 

El treballador autònom quedarà exonerat de l'ingrés de les quotes al seu càrrec.
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NOTA:

L’exoneració de l’obligació de pagament de la cotització empresarial no és automàtica,  
sinó que s’haurà de sol·licitar a la Seguretat Social, acreditant que es tracte d’un ERTO per 
força major. 

Cal tenir en compte que l’exoneració està  vinculada al manteniment dels contractes du-
rant al menys sis mesos una vegada finalitzi la situació de força major.

CANVI DEL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
DE LA PRESTACIÓ DE DESOCUPACIÓ DELS 
TREBALLADORS D’UN ERTO
Art. 3 Real Decreto-ley 9/2020

Donades les dificultats en que es troben els treballadors afectats per un ERTO per  
tramitar la sol·licitud de la seva prestació per desocupació, s’ha aprovat que sigui 
la pròpia empresa l’encarregada de presentar una sol·licitud col·lectiva: 

El procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, 
per a totes les persones  afectades per procediments de suspensió de contractes i 
reducció de jornada basats en les causes previstes en els articles 22 i 23 del Reial 
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, s’iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva 
presentada per la empresa davant l’entitat gestora de les prestacions per desocu-
pació, actuant en representació d’aquelles.

 Termini de presentació: 
5 dies des de la sol·licitud de l’ERTO. 

En els que ja han estat presentats, hi ha de termini fins el proper divendres 
dia 3 d’abril.  

Cal tenir en compte que la no presentació d’aquesta sol·licitud per part de l’em-
presa tindrà la consideració d’infracció greu i serà sancionable.
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SANCIONS PER ERTOS CONSIDERATS 
INCORRECTES
En aquells ERTOs concedits que, en revisió posterior, es considerin incorrec-
tes o no prou justificats es sancionarà l’empresa. A més, serà l’empresa qui 
haurà de tornar al SEPE les prestacions que hagi percebut el treballador. 
L’empresa podrà deduir aquestes quantitats de la nòmina dels treballadors.

PROHIBICIÓ TEMPORAL DELS ACOMIADAMENTS
Art 2. Real Decreto-ley 9/2020

La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de pro-
ducció en les que s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reduc-
ció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del Reial Decret llei 8/2020, de 
17 de març, no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del con-
tracte de treball no de l’acomiadament.

SUSPENSIÓ DE CONTRACTES TEMPORALS
Art. 5 Real Decreto-ley 9/2020

(Interrupció del còmput de la duració màxima dels contractes temporals)

La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interini-
tat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 
de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contrac-
tes, com dels períodes de referència equivalents a el període suspès, en cadascuna 
d’aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afecta-
des per aquestes.

MORATÒRIA DEL DEUTE HIPOTECARI PER 
ADQUISICIÓ DE VIVENDA HABITUAL 
(Govern de l’Estat)

(Article 7. Real Decreto-ley 8/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Mesura explicada en el primer apartat d´aquesta guia.
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MESURES TRIBUTÀRIES 
DE SUPORT A AUTÒNOMS 
I EMPRESES
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ESTATALS
Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i frac-
cions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre 
els requeriments i diligències d’embargament, per formular al·legacions davant 
actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació 
dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos inde-
guts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret llei, s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020.

I per tots els que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura 
s’estenen fins el 20 de maig de 2020.

https://bit.ly/2UMR04S

TAXES MUNICIPALS 
(Ajuntament de Sabadell)

Els establiments afectats pel tancament obligatori no hauran de pagar la part pro-
porcional de les següents taxes mentre duri l’estat d’alarma:

 Taxa de residus  

 Taxa de mercats

 Taxa d’encants (“mercadillos”)

 Taxa d’ocupació de via pública per a terrasses de bars.

* L’aplicació de l’exempció durant el període d’alarma és automàtica.
* En el cas dels rebuts ja liquidats, es procedirà a la devolució d’ingressos proporcional al 
període d’estat d’alarma.

01
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LLOGUERS CENTRES D’EMPRESES MUNICIPALS
Es posa en marxa l’exempció del pagament del lloguer per a les empreses 
allotjades als centres municipals d’empreses (Centre d’Empreses Industrial i 
Centre de Promoció Empresarial) des del 14/03/20, data d’inici de l’estat d’alarma, 
i mentre aquest estigui vigent.

* L’aplicació de l’exempció durant el període d’alarma és automàtica.
* En el cas dels rebuts ja liquidats, es procedirà a la devolució d’ingressos proporcional al 
període d’estat d’alarma o compensació en propers rebuts.

MESURES DE FLEXIBILITAT FISCAL
(Ajuntament de Sabadell)

 S’han suspès tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament.

 No s’està generant cap recàrrec per impagament.

 Els interessos de demora pels deutes estan interromputs.

 Ampliació terminis pagament:

S’ha ampliat fins al 5 de juny el període de pagament de guals i vehicles.

S’ha ampliat fins al 2 d’octubre el període de pagament de l’IBI i la taxa de resi-
dus

S’ha ampliat el termini per la domiciliació de rebuts.

* L’Ajuntament recorda que es disposa d’un Pla de pagament personalitzat per pagar 
durant tot l’any els tributs periòdics.

03

04

calendari fiscal 

2020
vehicles / vehículos

guals /vados

caixers /cajeros

ibi i rústega /
rústica

residus/ residuos

iae

Període de 
Pagament / 

periodo de pago

data de càrrec únic
 / fecha de cargo único

data de càrrec fraccionat / 
fecha de cargo fraccionado

data màxima Per 
sol·licitar domiciliació 

/ fecha máxima para 
solicitar domiciliación

03/02/2020
05/06/2020

28/05/2020
02/10/2020

28/05/2020
02/10/2020

29/05/2020
31/07/2020

03/02/2020
05/05/2020

05/06/2020 29/05/2020

02/10/2020

09/07/2020
09/09/2020
09/10/2020
09/11/2020

25/09/2020

02/10/2020
09/06/2020
09/11/2020

25/09/2020

31/07/2020

05/05/2020

16/07/2020
16/09/2020

01/07/2020

28/04/2020
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AVALS I FINANÇAMENT A 
AUTÒNOMS I EMPRESES
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AVALS MINISTERI 
(Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

S’ha aprovat destinar un màxim de 100.000 milions d’euros per a concedir avals 
per a facilitar el finançament de circulant per a empreses i persones autònomes. 
El primer tram ja activat, per import de 20.000 milions d’euros anirà adreçat a 
garantir liquiditat a les persones autònomes i pimes, per atendre necessitats de 
finançament derivades, entre altres, del pagament de factures, sous, necessitat de 
circulant , venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Es creen dos subtrams: 

10.000 milions d’euros per renovacions i nous préstecs per autònoms i pimes

10.000 milions d’euros per renovacions i nous préstecs per empreses que no 
siguin pimes

 QUI HO GESTIONA  

 L’Instituto de Crédito Oficial, en col·laboració amb les entitats financeres

 Cal anar a l’entitat financera que hagi subscrit acord de col·laboració amb l’ICO

 QUI POT SOL·LICITAR

 Empreses i persones autònomes afectades pels efectes COVID-19 i sempre que 
els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i 
en procediment concursal a 17 de març de 2020.

 CARACTERÍSTIQUES DE L’AVAL

 Té caràcter retroactiu i es poden sol·licitar per les operacions formalitzades amb 
posterioritat a l’entrada en vigor del RDL 8/2020 de 18 de març.

 Cobreix el 80% del préstec i renovació d’operació sol·licitats en el cas autònoms i 
pimes 

 Cobreix el 70% del préstec i el 60% de la renovació d’operació sol·licitats en el 
cas de la resta d’empreses

 L’aval tindrà la vigència del préstec concedit, amb un termini màxim de 5 anys

 El cost de l’aval (entre 20 i 120 punts bàsics) s’assumirà per part de les entitats 
financeres

 QUAN ES POT SOL·LICITAR

 Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar l’aval fins al 30 de setem-
bre de 2020

art.29: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

01



31

coronavirus / covid 19

PRÉSTECS ICO
(Ministeri)

S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros addicionals de límit d’endeu-
tament perquè l’ICO faciliti liquiditat d’empreses, especialment pimes i autònoms. 
Això es durà a terme amb les Línies ICO de finançament (amb intermediació de les 
entitats financeres). 

art.30: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico

REFINANÇAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS PER 
LA SGPYME
Els beneficiaris de concessions de préstecs a projectes industrials atorgats per la 
Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa podran sol·licitar 
modificacions en el quadre d’amortització del mateix durant dos anys i mig des de 
l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Afecta als préstecs en els programes de Reindustrialització, Competitivitat de 
Sectors Estratègics Industrials, Competitivitat del Sector Automoció, Reindustrialit-
zació y Enfortiment de la Competitivitat Industrial, Industria Connectada 4.0 e I+D+i 
en l’àmbit de la industria manufacturera.

 

DEVOLUCIÓ DE DESPESES I CONCESSIÓ D’AJUTS 
Per cancel·lació d’activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveni-
ments a través de l’ICEX.

LÍNIES EMPRENDETUR  
Es suspenen durant un any el pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs 
per les línies Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores, 
Emprendetur Jóvenes Emprendedores, Emprendetur Internacionalizació.
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APLAÇAMENT EXTRAORDINARI DEL CALENDARI 
DE REEMBORSAMENT EN PRÉSTECS CONCEDITS 
PER CCAA I ENTITATS LOCALS A EMPRESARIS I 
AUTÒNOMS AFECTATS PER LA CRISI SANITÀRIA 
PROVOCADA PEL COVID-19. 
(Article 50. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo)

Les empreses i treballadors autònoms que siguin prestataris de crèdits o préstecs 
financers on la  titularitat correspongui a una CCAA o entitat local podran sol·licitar 
l’aplaçament del pagament del principal i/o interessos a satisfer en el que resta de 
2020.

En el cas de que els préstecs financers concedits en el marc de convenis amb 
entitats de crèdit, qualsevol aplaçament o modificació es realitzarà d’acord amb 
aquestes entitats. 

Aquesta mesura no serà d’aplicació a préstecs participatius, operacions de capital 
rics, instruments de cobertura, derivats, subvencions, avals financers i ,en general 
, qualsevol operació de caràcter financer que no s’ajusti a préstecs financers en 
termes de mercat.

S’ha de tramitar mitjançant sol·licitud (veure documentació a pàg. 45 del Real De-
creto-ley 11/2020)

L’estimació de la sol·licitud comportarà la modificació del calendari de reemborsa-
ments, respectant el termini màxim del préstec, i les quotes aplaçades poden ser 
objecte de fraccionament. 

AVALIS-ICF 
(Generalitat de Catalunya)

Avalis de Catalunya i l’ICf avalen el 100% dels préstecs de les entitats financeres 
amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a 
conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de com-
prometre a mantenir llocs de treball.

Sol·licitud

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat
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Disponible properament. Es pot contactar amb la teva entitat financera per co-
mençar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es 
posi en contacte amb Avalis de Catalunya o l’ICf de cara a la gestió de l’aval.

Condicions Financeres dels préstecs liquiditat COVID-19

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-liquiditat-covid-19

Import:

Préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval 
d’Avalis pel 100% del principal.

Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de 
l'ICf pel 100% del principal.

Termini: entre 2 i 4 anys i amb 1 any de carència.

SUBVENCIÓ COMERÇ AL DETALL, SERVEIS, 
ARTESANIA I MODA
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament 
d’Empresa i Coneixement

https://bit.ly/3aAPrfS

 DESTINATARIS

 Empreses individuals, associades o agrupades (4 línies d’ajut)

- Ajuts fins al 100% de cost d’actuacions de gestió i comercialització per 
reprendre l’activitat

- Ajuts fins al 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al 
rellançament de l’activitat i amb una inversió mínima subvencionable de 
2000

 Associacions d’aquests sectors (2 línies d’ajut)

 Administracions i organismes públics que impulsin actuacions per a la reactiva-
ció del sector comerç (1 línia ajut)

 QUAN

La sol·licitud es podrà fer properament

08
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CONVOCATÒRIA PER FINANÇAR PIMES 
INNOVADORES PER ATURAR EL COVID 19
Més info: https://bit.ly/2UgdYkA

09
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AFECTACIONS A LES 
PERSONES ASSALARIADES 
I EN SITUACIÓ D’ATUR
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I 
PROTECCIÓ DE LA SALUT DE LES PERSONES 
TREBALLADORES

1. Paralització de l’activitat per decisió de l’empresa

Les empreses poden adoptar mesures organitzatives o preventives que, de mane-
ra temporal, evitin situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar la 
seva activitat. Ara bé, quan les persones treballadores s’exposin a un risc greu i 
imminent de contagi, l’empresa està obligada a: 

  Informar sobre l’existència del risc,

 Adoptar mesures i donar les instruccions necessàries per a que en cas de 
perill greu puguin interrompre la seva activitat i si fos necessari abandonar 
el lloc de treball immediatament.

Així, les empreses han de procedir a paralitzar l’activitat laboral en cas que exis-
teixi risc de contagi per coronavirus en el centre de treball, activant les mesures 
que s’han creat a tal efecte i que s’expliquen en el punt 3.

2. Paralització de l’activitat per decisió de la persona 
treballadora

En el cas que la prestació del servei en el lloc de treball comporti un risc greu de 
contagi per coronavirus, també les persones treballadores poden interrompre la 
seva activitat i abandonar el centre de treball.

Es considera un “risc greu i imminent”: Qualsevol aspecte que resulti probable 
que es materialitzi en un futur immediat i pugui ser causa de gravetat per a la 
salut de totes les persones treballadores del lloc de treball”
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3. Mesures preventives

L’empresa ha de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores al 
seu servei en tots els aspectes sota el seu control, adoptant mesures preventives 
de caire col·lectiu o individual indicades pel servei de prevenció d’acord a l’avalua-
ció de riscos, es a dir, en funció del tipus d’activitat, distribució i característiques 
concretes de l’activitat que realitzi l’empresa.

Entre les mesures a adoptar estan les següents:

 Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones 
treballadores exposades, establint regles per a evitar i reduir la freqüència  
i el tipus de contacte de persona a persona.

 Adoptar  mesures específiques per a les persones treballadores especial-
ment sensibles.

 Proporcionar informació sobre mesures higièniques, com rentar-se les 
mans amb freqüència, no compartir objectes, ventilació del centre de treba-
ll i la neteja de superfícies i objectes.

En aquest cas les empreses han de posar a disposició de les persones treballadores 
el material higiènic necessari i adoptar els protocols de neteja que es necessitin.

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE PRL I PROTECCIÓ DE LA SALUT:

 Quin procediment ha de seguir una empresa si un treballador o un familiar 
d’aquest dona positiu en Coronavirus?

Han de telefonar al 061 per tal que s’activin els protocols de contacte i els donin 
instruccions sobre com procedir per fer els aïllaments / confinaments. 

 En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si és 
una persona de risc?

Ha de comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries i, si s’ha de 
quedar confinat per risc, haurà de demanar la incapacitat temporal. 
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 En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si vol 
deixar d’anar a treballar perquè algú de la seva família és persona de risc?

Comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries. En aquest cas, l’em-
presa pot admetre que els treballadors/es treballin des de casa per mitjà del tele-
treball o demanar-los que cursin una baixa si es constata la situació de risc per les 
autoritats sanitàries. 

 Quines mesures de seguretat han de prendre les empreses i què fer si no es 
compleixen? 

Les empreses han de complir les mesures higièniques i de distancia entre treba-
lladors/es a la feina. Qualsevol deficiència en aquestes practiques els treballadors/
es s’han de posar en contacte amb el servei de prevenció de l’empresa, delegats i 
delegades de prevenció, i/o representants legals o sindicals. 

La mala practica de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral estan 
previstes a la normativa legal i s’han de denunciar a la Inspecció de Treball. 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/inspeccio/atencio_ciutadana/denunciar/ 

 Les empreses han de proporcionar Equips de protecció individual (EPIs) als 
seus treballadors/es? 

Les empreses han de proporcionar els EPI en aquells casos que sigui necessari. 

Els treballadors/es que no fan atenció directa al públic, que mantinguin la distan-
cia de seguretat o que disposin de mesures de protecció col·lectiva que evitin el 
contacte, no és necessària la utilització d’equips de protecció individual. 

En qualsevol cas, el servei de prevenció de l’empresa l’haurà d’avaluar i planificar 
les mesures preventives a adoptar. 

 Podeu trobar la informació actualitzada en el següent enllaç: 

https://bit.ly/2QJGlp7

https://bit.ly/3dxzbhK
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NORMATIVA LABORAL EN RELACIÓ AL 
TELETREBALL (e-TREBALL)
El teletreball com a mesura organitzativa

En els cassos que no estigui establert ja el teletreball, es pot adoptar aquest siste-
ma de treball de forma excepcional, per a desenvolupar les tasques imprescindibles 
que no es puguin desenvolupar en el centre físic habitual, d’acord als procediments 
regulats en l’Estatut dels Treballadors. En tot cas aquesta mesura requereix:

 Que es configuri com una mesura de caire temporal i extraordinària.

 Que s’adeqüi a la legislació laboral

 Que no suposi una reducció de drets en matèria de seguretat i salut ni 
una reducció de drets professionals.

 Que no suposi cap cost per a les persones treballadores la disponibilitat 
de medis tecnològics.

Per a més informació: https://bit.ly/2y8cY9K

https://bit.ly/3btP4ny

NORMATIVA LABORAL EN RELACIÓ A LES 
OPCIONS DE CONCILIACIÓ LABORAL
1. Opcions de conciliació laboral que es pot acollir una 
persona que ha de tenir cura d’un familiar durant la situació 
d’emergència provocada pel COVID-19

L’article 6 del Reial decret llei 8/2020, estableix que: Les persones treballadores 
per compte d’altre que acrediten deures de cura respecte del cònjuge o parella 
de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la 
persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o 
a la reducció d’aquesta quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades 
amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del CO-
VID-19. 

S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals relacionades 
amb el COVID19, quan:
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 Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per cuidar a un 
familiar per raons d’edat, malaltia o discapacitat. 

 Quan les autoritats governatives prenguin mesures relacionades amb el COVID-19 
que impliquen tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa 
que dispensaven cura o atenció a les persones necessitades d’aquests. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3824

2. Tipus d’adaptació de jornada laboral

L’adaptació es pot concretar en: un canvi de torn, alteració d’horari, horari 
flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de 
funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent-hi la prestació 
de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigui dis-
ponible en l’empresa o que puguin implantar-se de manera raonable i propor-
cionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures.

3. Sol·licitud de l’adaptació de la jornada

El pas inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en 
el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, 
tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona 
treballadora i les necessitats d’organització de l’empresa.

Empresa i persona treballadora han d’arribar a un acord.

PERMISOS RETRIBUITS PER A PERSONES QUE 
TREBALLIN EN SERVEIS NO ESSENCIALS
 Aplicable a totes les persones treballadores de serveis no essencials tan 

d’empreses publiques com privades, que no hauran d’anar al seu lloc de treball 
entre els dies del 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos a causa de la crisi sani-
tària del COVID-19.

 En aquells casos en els que resulti impossible interrompre de forma immediata 
l’activitat empresarial, es podrà prestar serveis durant el 30 de març de 2020 amb 
l’únic propòsit de dur a terme tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el 
permís retribuït recuperable sense prejudici de forma desproporcionada la repesa 
de l’activitat empresarial.

 Durant aquest permís, els treballadors i treballadores continuaran perceben 
les seves retribucions totals, tant de salari base com de complements a les que 
tinguin dret. 
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 Un cop acabat aquest període, les persones treballadores podran  tornar a 
l’empresa les jornades no treballades de forma progressiva fins el 31 de des-
embre del 2020.

 Les empreses podran establir un número mínim de plantilla o establir torns 
de treball imprescindible per a mantenir l’activitat que sigui indispensable.

 No  serà aplicable en els següents casos:

- A les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de 
contracte a causa d’un ERTO, menys en els casos en els que els ERTOS 
siguin de reducció de jornada. 

- Persones en situació de baixa mèdica o aquelles que estiguin en 
situació de suspensió de contractes per altres de les causes legals.

- Persones que desenvolupin la seva activitat professional mitjançant 
teletreball. 

- Persones que treballen per compte propi (autònoms) que desenvolupin 
activitats que no s’hagin vist suspeses per les mesures de contenció 
previstes en el Real Decreto 463/2020, del 14 de març. Poden seguir amb 
l’activitat perquè no podrien fer efectiva la contraprestació econòmica ni la 
recuperació d’hores.

- A les persones treballadores que prestin els seus serveis en aquells 
sectors o línies de producció considerats essencials.

SECTORS O LÍNIES DE PRODUCCIÓ CONSIDERATS ESSENCIALS 

1. Aquelles activitats que ja s’havien establert com a essencials quan es va 
decretar l’Estat d´Alarma.

2. Les que participen en la cadena d’abastiment dels mercats i en el fun-
cionament dels serveis dels centres de producció de bens de primera neces-
sitat (aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i farmacèutics, alimentació 
animal).

3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que 
presten serveis de lliurament a domicili.
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4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, 
serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament 
sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de 
serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives 
de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i 
materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essen-
cials recollides en aquest annex.

6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mer-
caderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, 
així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats 
per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les au-
toritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.

7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, 
salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de 
les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les 
empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, 
de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que 
resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia 
dels serveis essencials i el proveïment a la població.

8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i 
equips de les forces armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones 
que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i 
les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats 
al COVID-19, els animalaris a ells associats, el manteniment dels serveis mínims 
de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de pro-
ductes necessaris per a aquesta recerca, i les persones que treballen en serveis 
funeraris i altres activitats connexes.

10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de 
comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en 
la seva impressió o distribució.

12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’asseguran-
ces i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les 
activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
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13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis infor-
màtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els 
sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especial-
ment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis 
públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes 
de violència de gènere.

15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traduc-
tors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no 
suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març,

16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories 
administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de 
riscos laborals, en qüestions urgents.

17. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels 
serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i fe Pública.

18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries ur-
gents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió 
i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i 
no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descon-
taminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subpro-
ductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat 
amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contrac-
tes del Sector Públic.

19. Les que treballin en els Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres 
d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada 
subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc 
de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.

20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, po-
tabilització i sanejament d’aigua.

21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de 
predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i con-
trol de processos operatius.

22. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal univer-
sal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classifi-
cació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal 
universal.
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23. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

24. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comu-
nicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva 
impressió o distribució.

25. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la 
importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, 
transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles 
que participen en els corredors sanitaris.

26. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en 
el comerç per internet, telefònic o correspondència.

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

CERTIFICAT OBLIGATORI PER A LA MOBILITAT 
DE TOTS ELS TREBALLADORS DE SERVEIS 
ESSENCIALS 
La declaració de l’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària de la COVID-19 
limita la llibertat de circulació de persones i determina per a quines activitats es 
pot circular per les vies d’ús públic. Les persones treballadores per compte aliena 
dels serveis considerats essencials hauran de justificar la seva mobilitat per des-
plaçar-se al seu centre de treball:

Model de certificat obligatori per la mobilitat de tots el treballadors de 
serveis essencials.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
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EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL 
D’OCUPACIÓ (ERTO)
CAPÍTULO II. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal 
de actividad para evitar despidos. Artículo 22 a 28. Real Decreto-ley 8/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

 EN QUÈ CONSISTEIX

Suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa direc-
te en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració 
de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament 
temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en ge-
neral, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subministres 
que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activi-
tat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla 
o a la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, 
que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una 
situació de força major.

Així doncs, es pot realitzar un ERTO per causes vinculades a la pandèmia:

1. De força major (ex: tancament de centres, falta de subministres per a seguir 
amb la producció, restriccions de mobilitat, el contagi...)

2. Econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció.

 TIPUS

Els classifiquem en dos tipus:

1. De suspensió de contracte de treball: en aquest cas es suspenen els contrac-
tes de treball. Les persones afectades no tindran que prestar servei mentre duri 
l’ERTO i, en conseqüència, tampoc es cobra el salari. La persona treballadora cobra-
ria l’atur.

2. De reducció de jornada: es redueix la jornada entre un 10 i un 70% podent 
distribuir-se per dies complerts o hores cada dia. Es redueix el salari proporcional-
ment i es cobra l’atur la part proporcional de la jornada reduïda.
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 AFECTACIONS A LES PERSONES TREBALLADORES

 Les persones treballadores afectades  tindran dret a la prestació contributiva 
per desocupació encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim 
necessari per a això.

 Per a les persones treballadores afectades, no computarà el temps en què es 
percep la prestació per desocupació de nivell contributiu als efectes de con-
sumir els períodes màxims de percepció establerts.

 No es consumirà l’atur. Així, els períodes de desocupació consumits durant aquesta 
suspensió no perjudicaran el reconeixement de futures prestacions per desocupació.

 La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de 
les bases dels últims 180 dies cotitzats.

 La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de suspensió 
del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les causa.

 La percepció serà del 70% de la base reguladora, amb millores d’aquestes 
quanties en cas de tenir fills menors a càrrec. Durant 6 mesos es cobrarà el 70%, 
a partir de 6 mesos se’n cobrarà el 50%.

Hi ha tres trams màxims de pagaments a la Seguretat Social:

- Treballadors/es amb més de 2 fills, 1.411,83 € bruts

- Treballadors/es amb 1 sol fill, 1.254,96 € bruts

- Treballdors/es sense fills, 1.098,09 € bruts

Per a més informació: https://bit.ly/2UCPUHJ

 No té cap efecte sobre la cotització. Es manté la consideració d’aquest període 
com efectivament cotitzat amb caràcter general.

 En finalitzar l’ERTO, els treballadors/es s’incorporaran a la feina amb tots el 
drets i condicions salarials, de jornada, antiguitat, etc...que tenien abans d’ini-
ciar-se l’expedient. En cas d’acomiadament posterior, el període d’ERTO computa-
ria a l’efecte d’indemnització.
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 Com tramitar la prestació en cas d’estar afectat per un ERTO:

- Si  en algun moment heu estat inscrits a les Oficines de Treball, no és 
necessari fer cap tràmit. El SEPE tramitarà la vostra prestació de forma 
automàtica

- Si no havíeu estat inscrits amb anterioritat a les Oficines de Treball 
cal que us inscriviu seguint les instruccions d’aquest enllaç:  

https://bit.ly/39sg8Ci

 PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LES AFECTACIONS DELS ERTOS A 
LES PERSONES TREBALLADORES: 

 Em poden acomiadar? 

El Covid19 no justifica, en cap cas, la imposició d’un permís sense sou o un aco-
miadament. L’empresa no pot decidir de manera unilateral la modificació de 
vacances acordades, però es poden articular mecanismes de flexibilitat negociats 
com ara borses d’hores o adaptacions del calendari laboral. 

 Si una empresa demana un ERTO, quant trigarà la persona treballadora a 
cobrar l’atur?

Això depèn del Servei d’Ocupació Estatal. 

 Què he de fer per cobrar la prestació d’atur?

Per tal de facilitar la tramitació de les prestacions, per part del Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal s’està treballant en la regulació d’un procediment que permeti la 
tramitació de l’atur sense necessitat de presentació de sol·licitud individual. Per 
això, els treballadors i les treballadores afectats per l’ERTO, de moment, no han de 
presentar cap sol·licitud, fins que s’informi dels tràmits en els propers dies.

 En un ERTO hi ha indemnització?

No, n´hi ha, ja que no finalitzes la teva relació amb l’empresa. Només reps el 
salari o la part proporcional del mes treballat i la liquidació de les vacances pen-
dents de gaudir generades fins a l’inici de l’ERTO.
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 I els treballador/es amb contractes eventuals?

També passen a l’ERTO, amb l’excepció que quan arribi la data que tenia de 
finalització del contracte, el treballador/a causarà baixa a l’empresa i continuarà 
cobrant del SEPE.

 Com m’afecta si sóc un treballador/a fix discontinu?

Les prestacions per desocupació d’aquells treballadors/es fixos discontinus que 
hagin vist suspesos els seus contractes de treball a conseqüència de l’impacte 
del COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta cir-
cumstància extraordinària, hagin sigut d’activitat, es podran tornar a percebre, 
amb un límit de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació.

 I si estic de baixa per IT?

Mentre tinguin una baixa per IT l’ERTO no els afecta; una vegada que els donin 
d’alta, automàticament passarien a la desocupació i haurien d’arreglar la seva 
documentació a través de la pàgina del SEPE.

 I si estic d’excedència?

Si acabés una excedència enmig d’un ERTO passaria el mateix que en situació 
d’IT. T’hauries d’incorporar-te al teu lloc de treball i en aquells convenis on es-
tigui reconegut la incorporació immediata d’aquestes excedències, passaries 
també a la situació de desocupació.

Per a més  informació: 

https://bit.ly/3asEzRa

https://bit.ly/2QJHqxb

https://bit.ly/2UzfGsL
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LES OFICINES DE TREBALL
Es recorda a la ciutadania la prohibició per desplaçar-se excepte en determinats 
casos. Les Oficines de Treball no han estat determinades com un dels supòsits au-
toritzats pel Decret d’estat d’alarma aprovat pel Govern i, per tant, no s’hi pot anar 
presencialment. 

 Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís. 

 Totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i les 
oficines de treball les re programaran en el moment en què sigui possible.  

 Diferents tràmits com la renovació de la demanda, els pagaments de la renda 
garantida, la pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 
52 anys es realitzaran d’ofici, sense que la persona usuària faci cap actuació.

 Per consultes sobre inscripcions on line, programes SOC i Renda garantida 
els telèfons de les oficines de Sabadell son:

SABADELL CENTRE:  
Tel.: 93 720 66 70 
A/e: ot_sabadell.centre.soc@gencat.cat

SABADELL SARDA 
Tel.: 93 720 64 60 
A/e: otg_sabadellsarda.soc@gencat.cat

 Per a qualsevol gestió relacionada amb prestacions d’atur es pot trucar al telèfon 
del Servicio Público de Empleo Estatal o contactar a través del www.sepe.es

 El SOC habilita un nou servei d’atenció telefònica gratuïta, de dilluns a divendres 
de 8 a 14 h, a través del:
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 L’atenció telefònica es mantindrà a totes les Oficines de Treball, excepte en 
les que han estat clausurades o confinades fins a data d’avui. 

 En el següent enllaç es poden consultar les oficines tancades:

https://bit.ly/2JIJx0u

 Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. 
No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, 
de forma que no es perjudiqui cap dret.

 Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament pro-
rrogades des del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia 
estat inscrit el demandant. Les inscripcions d’ocupació es podran fer trucant al 
telèfon de l’oficina de treball o bé enviant un correu electrònic, i es posaran en 
contacte amb la persona. https://bit.ly/2Jf5V1q

 Les inscripcions d’ocupació també es poden fer de forma telemàtica a través 
d’un formulari on-line que podeu trobar a: https://bit.ly/33OSaj6

 En tot cas us recordem que en aquesta situació excepcional els terminis que-
den suspesos i per tant qualsevol tràmit que s’hagi de realitzar diferent als 
anteriors es pot posposar a la finalització de l’estat d’alarma. 

https://bit.ly/2yE21Ns

Nota important: Aquesta és la disponibilitat del servei a dia 6/04. La inscripció com a demandant d’ocupació no comporta el reconeixement de cap prestació però és un pas 
previ necessari. El SOC gestionarà les inscripcions segons l’indicat com a mesura necessària sota l’estat d’alarma i posteriorment verificarà les dades aportades pels usuaris.

Puc procedir a demanar cita
prèvia al SEPE per sol·licitar
l’atur o una altra prestació, a
través de la seva web.

Enllaç a la cita prèvia:

Si estàs afectat per un ERO o
un ERTO, no has de procedir
a efectuar aquesta gestió,
l’empresa contactarà amb el
SEPE.

C I T A  P R È V I A  
A M B  E L  S E P E

S I T U A C I Ó  I N I C I A L  
D E  L A  P E R S O N A

He estat acomiadat o el meu
contracte de treball ha
finalitzat recentment i vull
sol·licitar l’atur o una altra
prestació

Es presenten dues situacions:

No he estat mai inscrit com a 
demandant d’ocupació

Ja he estat inscrit abans com 
a demandant d’ocupació

A T E N C I Ó  D E L  S O C  A  L ’ U S U A R I

Opció A

Faig el tràmit en línia omplint les
dades del formulari d’inscripció
com a demandant d’ocupació i
enviant la sol·licitud d’alta

Enllaç al formulari:

Contacto telefònicament amb el
SOC per a fer la meva inscripció com a
demandant d’ocupació.

Telèfon d’atenció:

Opció B

C O M  D O N A R - M E  D ’ A L T A  C O M  A  D E M A N D A N T  D ’ O C U P A C I Ó  A L  S E R V E I  P Ú B L I C  D ’ O C U P A C I Ó  D E  
C A T A L U N Y A ,  A B A N S  D E  T R A M I T A R  L A  P R E S T A C I Ó  A L  S E R V I C I O  P Ú B L I C O  D E  E M P L E O  E S T A T A L

900 800 046Clic aquí Clic aquí
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08 PROCEDIMENT PER A TRAMITAR LES 
PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ EN CASOS DE 
FI DE CONTRACTE O ACOMIADAMENT 
(Només per aquelles persones no afectades per un ERTO i per aquelles persones 
que encara no hagin presentat la seva sol·licitud per altres canals)

1. Demanar cita prèvia l telemàticament: 

IMPORTANT: NO S’HA D’ANAR PRESENCIALMENT A L’OFICINA EL DIA QUE 
INDICA LA CITA. Els gestors del SEPE es posaran en contacte amb la persona 
interessada el més aviat possible. Imprescindible omplir els camps de telèfon i 
correu electrònic).

Per demanar cita prèvia: https://bit.ly/2ydzgah

2. Omplir el formulari de pre-sol·licitud individual de prestacions 
per desocupació:

Enllaç al formulari: https://bit.ly/2yaMdl2

Si esteu afectats per un ERTE/ERTO i en algun moment heu estat inscrits a les 
Oficines de Treball, no és necessari fer cap tràmit. El SEPE tramitarà la vostra 
prestació de forma automàtica.  Si us cal tramitar un altra prestació o subsidi 
cal demanar cita prèvia al SEPE.

NOUS SUBSIDIS EXCEPCIONALS PER FI DE 
CONTRACTE I PER PERSONES TREBALLADORES 
DE LA LLAR
IMPORTANT: S’han aprovat dos nous subsidis, però el SEPE disposa d’1 mes 
per establir el procediment. Així doncs, actualment ENCARA NO ES PODEN 
SOL·LICITAR.

Aquests subsidis son:

1. Subsidi d’atur per fi de contracte temporal: 

 El podran percebre les persones treballadores que gaudissin d’un contracte tem-
poral, de almenys dos mesos de duració, finalitzat després de la declaració de  
l’estat d’alarma i que no comptessin amb cotitzacions suficients per a accedir 
a un altre tipus de prestació o subsidi. 
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 Com a contractes temporals també s’inclouen els contractes d’interinitat, for-
matius i de relleu. 

 Aquest subsidi serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda 
mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes concedides per qualsevol 
Administració pública.

 El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l’indicador 
públic de Renda d’efectes múltiples mensual (440) vigent i tindrà una duració 
d’un mes ampliable si així es determina.

2. Subsidi per a persones treballadores de la llar

 El podran percebre persones incloses en el sistema especial de treballadores 
de la llar.

 La prestació començar a computar des de la data de la baixa a la Seguretat 
Social o des de la data que figuri a la declaració responsable firmada per 
persona contractant.

 Serà compatible amb la percepció d’altres salaris per compte pròpia o aliena 
si no es supera, en conjunt, el salari mínim interprofessional.

 La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora del mes 
anterior  declara per la persona treballadora de la llar. Si la persona treballadora 
redueix la seva jornada, aquest percentatge es referirà només al treball 
deixat de realitzar. Així el màxim per aquest subsidi que es podrà cobrar és el 
salari mínim interprofessional establert, exclosa la part proporcional de les 
pagues extres.

 Aquest subsidi es percebrà per períodes mensuals i serà incompatible per la 
incapacitat temporal o pel permís retribuït recuperable aplicat a les persones 
treballadores per compte aliena que no presten serveis essencials amb el fi de 
reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

https://bit.ly/2yHRMrp

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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10 MESURES EXTRAORDINARIES DE FLEXIBI-
LITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ AMB L’OBJECTE 
D’AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL 
DE TREBALLADORS EN EL SECTOR AGRARI 
DURANT LA VIGENCIA DE L’ESTAT D’ALARMA
Podran beneficiar-se d’aquests contractes temporals les persones:

 En situació d’atur o cessament d’activitat

 Treballadors amb contractes temporalment suspesos com a conseqüència del 
tancament temporal de l’activitat.

 Treballadors emigrants amb permis de treball que acabi en el període entre 
l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i el 30 de juny de 2020

 Joves de tercers països entre 18 i 21 anys que es trobin en situació regular.

Els salaris rebuts per la seva activitat laboral en aquests contractes seran 
compatibles amb:

 Subsidi d’atur regulat pel RD 5/1997 dels treballadors eventuals del règim agrari

 Amb les prestacions d’atur derivades per la suspensió per causes 
econòmiques, tècniques i de producció. EXCEPTE ELS DERIVATS PER LES MESURES 
EXTRAORDINARIES PER fER fRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID19

 Qualsevol altra prestació d’atur regulada per la llei general de Seguretat Social

 Prestacions pel cessament d’activitat excepte les produïdes per l’impacte del 
Covid19

 Qualsevol altre prestació de caràcter econòmic o benefici o ajuda social que sigui 
compatible amb el treball.

Mes informació:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4332

S’ha creat una borsa al SOC per persones que estiguin interessades en treballar en 
la propera campanya agrària de la fruita 2020:

https://bit.ly/3e5dDsX
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LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
 S’han anul·lat totes les cites relacionades amb la RGC fins a la finalització 

de l’estat d’alerta. Totes les cites prèvies que s’han anul·lat per motiu de la crisi 
sanitària pel coronavirus es reprogramaran a partir del 20 d’abril. Per fer-ho, el/
la trucaran directament des de la seva oficina de Treball. 

 En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutada-
nia, també queden automàticament prorrogats tots els terminis. 

 Aquest mes de març s’està tramitant la nòmina normalment amb les entra-
des i sortides habituals, així com les notificacions pertinents de les resolucions 
emeses aquest mes als usuaris. Es garanteix en tot cas els pagaments de les 
prestacions. S’està treballant per l’establiment de nous canals per altres tràmits 
relacionat amb la Renda Garantida de Ciutadania.

 Totes les cites prèvies concedides per sol·licitar l’RGC es re programaran a partir 
del 20 d’abril, trucant directament a les persones interessades.

 D’altra banda, les noves peticions de cita prèvia es faran de la mateixa mane-
ra establerta: trucant al 900 400 012 o a través de l’assistent virtual del web de 
la RGC, i es mantindrà com a data de presentació de la sol·licitud, la de la petició 
de cita prèvia.

 Per comunicar un canvi en el meu expedient de RGC us heu de posar en contacte 
amb l’Oficina de Treball que teniu assignada per telèfon o correu electrònic

Per a més informació podeu consultar a: 

https://bit.ly/2xrf2cw

https://bit.ly/39zOtPG

MESURES COMPLEMENTÀRIES PER AL LLOGUER 
DE L’HABITATGE HABITUAL

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

 Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual: 
es prorrogaran fins a un màxim de 6 mesos els contractes de lloguer que estiguin a 
punt de vèncer amb les mateixes condicions establertes en el contracte en vigor.

12
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 Moratòria dels deutes del lloguer: la persona que es trobi en situació de vul-
nerabilitat econòmica podrà sol·licitar l’aplaçament temporal i extraordinari del 
pagament del lloguer, sempre que aquest aplaçament total o parcial no s’hagués 
aconseguit amb caràcter voluntari per acord de ambdues parts. Aquest aplaçament 
es podrà sol·licitar si la persona arrendadora és una empresa, entitat pública o una 
persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles.

Si no s’arriba a un acord, la persona arrendadora tindrà dues opcions:

- una reducció del 50% del lloguer 

- o una moratòria en el pagament d’aquest que s’aplicarà automàticament, 
les dues opcions tindran efecte durant període de temps que duri l’estat 
d’alarma. 

S’aniran retornant les quotes no pagades en un període no superior a 3 anys.
 Ajudes transitòries de finançament, sense comissions ni interessos i amb 

l’aval de l’Estat, per a persones en vulnerabilitat: en el cas que la persona 
arrendadora no sigui una empresa, entitat pública o persona amb més de 10 immo-
bles i no s’arribi a cap acord, es podran demanar aquestes ajudes. S’ha establert 
que les entitats bancaries podran oferir microcrèdits, amb un termini de devolució 
de fins a 6 anys, per cobrir l’import de lloguer d’un màxim de 6 mensualitats.

 Suspensió de tots els desnonaments fins que es compleixin 6 mesos del fi 
de l’estat d’alarma

 S’amplien la moratòria de les hipoteques, també a locals i oficines d’autònoms.

LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I LES ENTITATS 
COL·LABORADORES
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/preguntes-frequents/

 Des del dia 13 de març, i per la duració de l’estat d’alarma, es suspenen els cur-
sos, jornades, congressos, seminaris, sessions d’orientació i altres activitats de 
caràcter presencial grupal, així com presentacions i actes diversos fins a nou avís. Si 
el Departament de Salut ho recomana s’anirà ajustant el termini de suspensió.

 Atesa la declaració d’estat d’alarma resten cancel·lades totes les actuacions 
que impliquin obertura al públic, obliguin a desplaçaments no permesos o contra-
vinguin qualsevol altra mesura. 
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 En el cas de les actuacions que consisteixin en una relació laboral individual 
amb una empresa, se seguiran les indicacions que hagi decidit el centre de 
treball. 

 Les pràctiques no laborals, al no tenir caràcter essencial no es poden continuar 
realitzant presencialment, procurant sempre que sigui possible la seva continuïtat 
per mitjans telemàtics. Si no és possible aquesta opció és recomanable ajornar la 
realització de la part pendent per finalitzar en el moment en el qual es normalitzi 
la situació. Si cap d’aquestes opcions és viable l’empresa haurà de donar per fina-
litzades les pràctiques per motiu de causa de força major. En el cas que la pràctica 
no laboral no es realitzi, això no suposarà la suspensió de l’import corresponent de 
la beca i, per tant, es continuarà realitzant el pagament.

LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES AL VAPOR 
LLONCH I AL CENTRE DE FORMACIÓ CAL MOLINS
Atès el moment excepcional actual amb relació al virus COVID-19, Promoció 
Econòmica de Sabadell S.L posposa tota l'activitat presencial i tanca els seus 
equipaments de Vapor Llonch (Ctra. de Barcelona, 208 bis, Sabadell) i Centre 
de Formació Cal Molins (C. dels Calders, 32, Sabadell) des del dia 13 de març 
fins a nou avís. Aquelles persones usuàries que tinguin data i hora per rebre algun 
servei, us contactarem per donar-vos resposta.

Per tant, atesa la declaració d’estat d’alarma resten cancel·lades totes les actua-
cions que impliquin obertura al públic, obliguin a desplaçaments no permesos o 
contravinguin qualsevol altra mesura. 

Per contactar amb els diferents serveis de Promoció Econòmica de Sabadell S.L 
podeu utilitzar aquests correus electrònics:

 Informació general: peconomica@ajsabadell.cat

 Temes vinculats a empresa o emprenedoria: sbdempresa@ajsabadell.cat

 Temes vinculats al Centre de Formació Cal Molins: formaciovapor@ajsabadell.cat

 Temes vinculats a Borsa de Treball / orientació: sabadelltreball@ajsabadell.cat

Mentre duri aquesta situació excepcional, recordar que teniu a la vostra dispo-
sició les pàgines web: 

vaporllonch.cat
sabadellempresa.cat
sabadelltreball.cat

14
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Aquesta guia es una recopilació de les darreres mesures i informacions publicades pel govern 
central i autonòmic. Els continguts no poden ser considerats, en cap cas substitutius de la legislació 
vigent, ni d’assessorament legal o d’altra naturalesa. Aquests continguts i dades són elaborats per 
l’Ajuntament de Sabadell, exclusivament amb una finalitat informativa. L’Ajuntament de Sabadell es 
reserva el dret d’actualització i de rectificació, sense assumir al respecte cap responsabilitat. 

SERVEI D’ATENCIÓ SABADELL 
COVID-19 ÀMBIT ECONÒMIC

peconomica@ajsabadell.cat
Les vostres consultes seran ateses abans 

de 24 h (dies hàbils)

618 316 616
Horari d’atenció telefònica: 

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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 MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES 
ECONÒMIQUES D’ÀMBIT EMPRESARIAL/COMERCIAL

 MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES 
ECONÒMIQUES D’ÀMBIT LABORAL

ciesc@ciesc.cat

info@sabadellcentre.com
(34) 677 520 207 (Whatsapp)

gremifab@gremifab.org
tel. 937 450 944
tel. 609 425 954 tel. 936 061 500

pimec.vallesoccidental@pimec.org 
www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus

coronavirus@centrem.cat    
tel. 937 457 810

tel. 937 451 255 
tel. 937 451 262

 (secretaria i gerència)
marqueting@cambrasabadell.org

general@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org

629 546 68
(Whatsapp)

ugt@vallesocc.ugt.org

933 100 000
https://consulta.ccoo.cat

vallès occidental
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