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Estat Alarma finalitzat

DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA
Finalitzat a les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020.

 DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

La durada de l’estat d’alarma que es declara pel present reial decret és de quinze 
dies naturals.

 PRÒRROgUES DE L’ESTAT D’ALARMA

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Es prorroga l’estat d’alarma fins les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020 pels arts. 
1 i 2 del Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020 pels 
arts. 1i 2 del Real Decreto 487/2020, de 10 de abril.

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

La pròrroga establerta en aquest reial decret s’estendrà des de les 00:00 hores del 
dia 10 de maig de 2020 fins les 00:00 horas del dia 24 de maig de 2020.

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del esta-
do de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta 
las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020. 

01
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Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 hasta las 
00:00 horas del día 21 de junio de 2020.

 FINALITzACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 
sanitària provocada per la COVID19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori 
de Catalunya.

Determinar, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la fina-
lització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries 
adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territo-
ri de Catalunya.

D’acord amb el que ha previst l’article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, 
queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l’estat 
d’alarma.

Article 3 Establir que s’iniciï l’etapa de la represa al territori de Catalunya en el 
marc de l’emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19.

Article 4 Aixecar les restriccions de mobilitat en l’àmbit de tot el territori de Cata-
lunya.

Article 5 facultar la consellera de Salut i el conseller d’Interior, en la seva condi-
ció d’autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt 
risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les mesures 
que han de regir la nova etapa que s’inicia. 
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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. Ajudes transitòries de finançament per als arrendataris 
d’habitatge habitual

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril

Préstecs que seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura 
mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al 
sol·licitant (d’ara endavant, préstecs avalats i subvencionats per l’Estat).

 QUI

Arrendataris d’habitatges habituals localitzats en tot el territori espanyol que es 
trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’ex-
pansió del COVID-19

 CARACTERÍSTIQUES

Els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat hauran de complir aquestes condicions:

Podran atorgar-se per les entitats de crèdit adherides a la LÍNIA D’AVALS ARRENDA-
MENT COVID-19 (d’ara endavant, entitats de crèdit).

S’atorgaran, per concessió directa i per una sola vegada, als arrendataris d’habi-
tatge habitual que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts en aquesta 
Ordre.
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Total cobertura de l’aval de l’Estat (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana) i amb una subvenció per totes les despeses i interessos del préstec amb 
càrrec al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).

Exclusivament destinats al pagament la renda de l’arrendament de l’habitatge 
habitual.

Seran compatibles amb qualsevol de les ajudes al lloguer regulades en el Pla 
Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d’ajudes per 
a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers 
d’habitatge habitual; sense perjudici que aquestes últimes hagin de destinar-se, 
en el seu cas, a l’amortització del préstec.

Seran gestionats amb la col·laboració de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que, a tal 
fi, subscriurà un conveni amb el MITMA, al qual s’adheriran les Entitats de crèdit 
que vagin a concedir els préstecs.

 CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ EN EL SEgÜENT ENLLAÇ:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf

6. 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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7. Línia d’avals arrendament COVID-19

L’Ordre TMA/378-/2020, de 30 d’abril del MITMA, del Ministeri de Transport, Mobili-
tat i Agenda Urbana, desenvolupa el que es preveu en l’article 9 del Reial decret 
llei 11/2020, de 31 de març de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per a fer front al COVID-19.

 QUI

Les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat social i 
econòmica com a conseqüència de l’expansió del COVID-19 que reuneixin les condi-
cions establertes en l’Ordre Ministerial del Ministeri Transport, Mobilitat i Agenda 
Urbana indicada i l’acreditin segons el que s’estableix en aquesta.

 IMPORT

fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament 
d’habitatge vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros 
per mensualitat.

Les sis mensualitats podran ser des de l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a 
sis mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat i l’arrendatari ni 
posteriors a la fi de la vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

 REQUISITS

Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per 
una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en 
situació de desocupació, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació 
d’Ocupació (ERTE), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures o per altres  
circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que es 
puguin acreditar documentalment i que impliquin aquesta reducció d’ingressos 
com a conseqüència de l’expansió del COVID-19.

Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes ante-
rior a la sol·licitud de l’ajuda, no aconsegueixi el límit de cinc vegades l’Indicador 
Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM), és a dir 2.689,20€.

Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti su-
perior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels mem-
bres de la unitat familiar. S’entendrà per “despeses i subministraments bàsics” 
l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, 
aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribu-
cions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspon-
gui satisfer a l’arrendatari, referits al període d’un mes.
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En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d’Avals Arrendament 
COVID-19 de l’ICO.

Pots trobar més informació en el següent enllaç: 
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-arrendamiento-covid-19

 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.

8. 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 ga-
rantit, tot i que en el contracte hagin renunciat expressament al benefici d’excussió.
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 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.

9. Arrendaments per a ús diferent del d’habitatge amb grans 
tenidors

Article 1. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús di-
ferent del d’habitatge de conformitat amb el que es preveu en l’article 3 de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre,LAU, o d’indústria, que compleixi els requisits previstos 
en l’article 3, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una 
empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor en el termini d’un mes 
des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, moratòria que haurà de ser ac-
ceptada per l’arrendador sempre que no hi hagi acord previ entre totes dues parts 
de moratòria o reducció de la renda.

La moratòria en el pagament de la renda de lloguer assenyalada s’aplica de mane-
ra automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i els seves 
pròrrogues i als mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini 
fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19 amb un període 
màxim de quatre mesos. Aquesta renda s’ajorna, sense penalització ni merita-
ció  d’interessos, a partir de la següent mensualitat de renda, mitjançant el frac-
cionament dels quotes en un termini de dos anys, que es comptaran a partir del 
moment en el qual es superi la situació a eludida anteriorment, o a partir de la 
finalització del termini dels quatre mesos abans citat, i sempre dins del termini de 
vigència del contracte d’arrendament o qualsevol dels seves pròrrogues.

10. Altres arrendaments per ús diferent de l’habitatge

Article 2. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús 
diferent del d’habitatge de conformitat amb el que es preveu en l’article 3 de la 
Llei 29/1994, de 24 de novembre, o d’indústria, l’arrendador de la qual sigui diferent 
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dels definits en l’article 1.1, i compleixi els requisits previstos en l’article 3, podrà 
sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini d’un mes, des de l’entrada en vi-
gor d’aquest Reial decret llei l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament 
de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués 
acordat per totes dues parts amb caràcter voluntari.

Les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista en l’article 36 de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, que poden servir per al pagament total o parcial d’al-
guna o algunes mensualitats de la renda. En cas que es disposi totalment o par-
cialment d’aquesta, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada 
en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de 
vigència del contracte, en cas que aquest termini fos inferior a un any

 Requisits 

Article 3. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica 
desenvolupada per l’autònom:

a) Estar afiliat i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma 
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març en el Règim Especial de la Segu-
retat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial 
de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, en el seu cas, en una de les 
Mutualitats substitutòries del RETA

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març o bé, haver patit una reducció de la 
seva facturació com a mínim del 75% en relació a la mitjana mensual del trimestre 
que s’haurà d’acreditar.

En cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica 
desenvolupada per pimes: (fer menció a l’apartat mesures per empreses)

a) Que no se superin els límits establerts en l’article 257.1 del Reial decret legisla-
tiu  1/2010, de 2 de juliol, Llei de Societats de Capital.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març haver patit una reducció de la seva 
facturació com a mínim del 75% en relació a la mitjana mensual del trimestre que 
s’haurà d’acreditar.

 Com

S’acredita mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, sobre 
la base de la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la re-
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ducció de la facturació mensual en, almenys, un 75%, en relació amb la facturació 
mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. 

L’arrendador podrà demanar a l’arrendatari els seus llibres comptables per acredi-
tar la reducció de l’activitat.

Es requerirà certificat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la 
declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat

11. Ajuts lloguer domicili habitual

RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les 
condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i 
social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.

L’habitatge per al qual se sol·licita l’ajut ha de constituir el domicili habitual i 
permanent de la persona sol·licitant, que és l’habitatge en el qual s’acredita l’em-
padronament.

 MODALITATS

a) Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer. 

b) Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

 PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones físiques majors d’edat que els sol·licitin han d’acreditar estar en 
situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la 
COVID-19, mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

a) Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels 
membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, expedient de regula-
ció temporal d’ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu 
de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una 
pèrdua d’ingressos.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes 
anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors amb caràcter general, el límit 
de tres vegades l’IPREM. Aquest límit es pot incrementar en certs casos (nombre 
de fills a càrrec, persones amb discapacitat, persones amb malalties, majors de 65 
anys).
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c) Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de l’habi-
tatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) 
resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar.

d) Que la persona sol·licitant tingui la residència legal a Catalunya.

e) Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer i que consti-
tueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el 
coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell 
també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que 
la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.

f) Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels me-
sos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest 
període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

g) Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries 
amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

h) Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició 
per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

i) Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui, com a 
màxim, de 900 euros. El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarre-
riments de la renda, l’IBI, la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els im-
ports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

No poden percebre els ajuts:

a) La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que 
tingui algun dels vincles següents:

a.1) Parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, 
per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones 
arrendadores.

a.2) Ser socio o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn 
com a arrendadores.

b) La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que 
tingui en propietat o usdefruit un habitatge en territori espanyol, llevat que no en 
disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa 
aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la dis-
capacitat del titular o d’algun membre de la unitat familiar. No es considera que 
s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una 
part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.
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c) La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que 
disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o altres dipòsits 
anàlegs en entitats financeres. S’entén com a recursos suficients els que superin 
1,5 vegades l’IPREM en còmput anual.

d) La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que 
disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o 
entitats sense ànim de lucre.

 PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar a:

 Al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits.

 Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o les 
oficines locals d’habitatge que col·laboren.

 La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de lloga-
ters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats 
sense ànim de lucre, que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya.

 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans 
indicades i a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

La presentació de sol·licituds ha quedat suspesa, de forma cautelar fins que 
la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar 
la suficiència del crèdit per donar continuïtat a l’ajut.

 QUANTIA MÀXIMA I LÍMIT TEMPORAL DE L’AJUT

L’ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, 
des d’abril a setembre de 2020. La quantia màxima de l’ajut per a la demarcació de 
Barcelona són 750 euros mensuals.

 INCOMPATIBILITATS 

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pa-
gament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les 
mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts 
per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix 
any natural no podrà ser superior a 5.400 euros. 
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Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, 
la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec. Únicament quan 
s’hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sempre que l’import d’aquest sigui inferior 
al de l’ajut concedit en aplicació d’aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pa-
gament de noves mensualitats de renda o d’imports superiors fins arribar al total 
de l’ajut rebut.

SUBMINISTRAMENTS
1. AJuts per subministraments bàsics

RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d’abril

S’obre convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics 
dirigida a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya durant la vi-
gència de l’estat d’alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
generada per la COVID-19

 QUI

Treballadors per compte propi o per compte d’altri, amb residència legal a Catalunya

 IMPORT

La quantia de la prestació és de 200 euros, de pagament únic

 REQUISITS

a) Tenir més de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Trobar-se en alguna de les situacions següents:

Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activi-
tat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

Ser treballador per compte d’altri i haver estat afectat per un expedient de regula-
ció temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits que preveuen els articles 22 i 23 
del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs 
en l’article 25.6, o bé tenir extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal 
com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

02
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d) Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva 
facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en compa-
ració amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de 
la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte 
de treball o alta per compte propi inferior a un any, la comparació es farà amb la 
mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o 
de l’alta per compte propi, respectivament.

e) Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar 
durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana mensual, inferiors 
a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econò-
mics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat fami-
liar la que està formada per una o més persones que conviuen en el mateix domi-
cili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles 
familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o 
acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els 
que siguin de simple veïnatge compartit.

f) La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

g) En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’han d’aplicar al compliment dels 
requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició. 3.2 El compli-
ment dels requisits per obtenir la prestació s’ha d’acreditar en fase de tramitació 
mitjançant la sol·licitud, en la qual la persona sol·licitant ha de declarar responsa-
blement que compleix els requisits.

 COMPATIBILITAT

És compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a 
l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de 
manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació que concedeixi 
la Generalitat de Catalunya i altres administracions, ens públics o privats.

És incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la 
persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de 
protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva con-
cessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquestes.

 ON ES SOL·LICITA

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i 
control de les prestacions s’han de formalitzar pel canal electrònic. El formulari de 
sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat 
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de Catalunya http://tramits.gencat.cat) i aquest formulari específic de la convoca-
tòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s’ha de presentar elec-
trònicament mitjançant l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya 
(http://tramits.gencat.cat).

Pots consultar més informació a DOGC:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8123/1792936.pdf

Si tens més dubtes en relació a les mesures establertes per COVID-19, pots cercar 
més informació per sector i característiques de la teva activitat, a la eina de cerca 
de canal empresa,  consultant en aquest enllaç:

http://fue.gencat.cat/mti/AppJava/views/index.jsf?set-locale=ca_ES&covid19=covid19

2. 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.

3. 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.
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4. 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. 

5. 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 
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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

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

6. 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 

03
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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 
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.

 Relació d’activitats econòmiques que poden a acollir-se a la moratòria

(Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes com-
plementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19).

Aquelles que no es troben suspeses per l’estat d’alarma  i que estiguin incloses 
en els següents codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-
2009):

119 (Altres cultius no perennes).

129 (Altres cultius perennes).

1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).

2512 (fabricació de fusteria metàl·lica).

4322 (fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció y aire condicionat).

4332 (Instal·lació de fusteria).
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4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en produc-
tes alimentaris, begudes i tabac).

4719 (Altres comerç al detall en establiments no especialitzats).

4724 (Comercio al detall de pa i productes de pa, confiteria y pastisseria en establi-
ments especialitzats).

7311 (Agències de publicitat).

8623 (Activitats odontològiques).

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

 Ajornament en el pagament de les quotes de Seguretat Social

1. 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, però amb les següents 
particularitats:

1a. S’ aplicarà un interès de l’0,5% en lloc del previst a l’article 23.5 del Text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Le-
gislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

2a. Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs 
dels deu primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’in-
grés anteriorment assenyalats.

3a. L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb inde-
pendència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant paga-
ments mensuals i es determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per 
cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a què aquella s’hagi 
dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.

4a. La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà la suspensió del proce-
diment recaptatori respecte als deutes afectades pel mateix i que el deutor 
sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social 
fins que es dicti la corresponent resolució.
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2. L’ajornament a què es refereix el present article serà incompatible amb la mora-
tòria regulada a l’article anterior. Les sol·licituds d’ajornament per períodes res-
pecte dels quals també s’hagi sol·licitat l’esmentada moratòria es tindran per no 
presentades, si al sol·licitant se li ha concedit aquesta última.  

 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:

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).
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04 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.

 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. 
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 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.

 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 
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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.

 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.
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 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. 

(FORA DE TERMINI)

 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

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.
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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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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.

2. Lloguers centres d’empreses municipals

Es posa en marxa l’exempció del pagament del lloguer per a les empreses i perso-
nes emprenedores allotjades als centres municipals d’empreses (Centre d’Empre-
ses 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.
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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.

AJUTS PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES 
DEL SECTOR TURÍSTIC
(NO DISPONIBLE)

Departament d’Empresa i Coneixement de la generalitat de Catalunya 

https://bit.ly/2ytT7SD

DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8112/1792090.pdf

 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.
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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

Des de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC (15 abril) fins a exhaurir 
pressupost.

 CONDICIONS 

Consultar Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8112/1792088.pdf

NOTA: 

Des del 18/04/20 queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció als 
autònoms i microempreses del sector turístic atès que el número de peticions rebu-
des i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat.

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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Adhesió a  mútua col·laboradora de la Seguretat Social (per als treballadors 
per Compte Propi o Autònoms en Règim Especial de la Seguretat Social que 
en un inici van optar per una entitat gestora)

Disposició addicional dècima i undècima. Real Decreto-ley 15/2020

Aquests treballadors autònoms hauran d’adherir-se a una mútua col·laboradora 
en el termini de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Si no ho fan, 
s’entendrà que han optar per la mútua amb major nombre de treballadors autò-
noms associats a la província del domicili de l’interessat, produint-se automàtica-
ment l’adhesió. L’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a la mútua 
les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessaris. La Mútua 
Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l’adhesió amb indica-
ció expressa de la data d’efecte i la cobertura per les contingències protegides.

L’ opció per una mútua col·laboradora realitzada per causar dret a la prestació 
extraordinària per cessament d’activitat , donarà lloc a que la mútua col·laboradora 
per la que hagi optat el treballador autònom assumeixi la protecció i la responsa-
bilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat així 
com de la resta de prestacions derivades de las contingències per les que s’ha 
formalitzat la cobertura.

SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES 
DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA
ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases regulado-
res de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic 
de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

 PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.

b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, aparta-
ments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

c) Explotadors d’habitatges d’ús turístic.

d) Agències de viatges.

e) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contri-
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bueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot 
enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. 
A l’efecte d’aquestes bases, s’entenen incloses les activitats següents:

 Congressos i turisme de reunions.

 Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural 
i excursions.

 Senderisme.

 Cicloturisme.

 Enoturisme.

  Ecoturisme.

 Activitats aquàtiques i nàutiques.

 Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Queden expressament exclosos:

 Els establiments de restauració.

 Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el 
capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

 Els propietaris d’habitatges d’ús turístic.

 Els recintes i les àrees d’acollida per a autocaravanes.

 Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.

 Consultors i les empreses d’assessoria turística.

 Empreses de publicitat.

 Acadèmies d’idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos esco-
lars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpre-
tació.

 Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.

 Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, 
motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).

 Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.

 Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, 
surf, tennis).

 Col·lectius, associacions i gremis.
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 REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

a) En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d’estar inscrits com 
a tals al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

b) En el cas dels titulars d’establiments d’allotjament turístic, cal que els esta-
bliments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de 
presentar la sol·licitud.

Es considerarà que el titular de l’establiment és la persona que consta inscrita com 
a tal al Registre de Turisme de Catalunya. En el cas que la persona sol·licitant no 
coincideixi amb la que consta inscrita al Registre de Turisme de Catalunya, haurà 
d’acreditar que és la persona titular de la llicència o habilitació municipal.

c) En el cas dels explotadors d’habitatges d’ús turístic, han d’estar donades d’alta, 
concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l’ IAE: 685, 
corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d’aparta-
ments privats a través d’agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d’habi-
tatges”.

d) En el cas dels agents de viatges, han d’estar donats d’alta, concretament, en 
l’epígraf de l’IAE, secció primera, 755, corresponent a “agències de viatges”.

e) En el cas dels establiments i les activitats d’interès turístic, han d’acreditar que 
contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori. Aquest 
requisit s’ha d’acreditar, en el cas que el titular sigui una empresa, mitjançant la 
comprovació de l’objecte social que consta en la seva escriptura de constitució; en 
el cas que el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels 
serveis facturats.

Requisits COMUNS a tots els col·lectius beneficiaris dels ajuts

a) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d’alta en el 
règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) en el moment 
de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de març de 2020.

b) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i 
les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir 
al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, prèviament 
a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Aquest compli-
ment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades en matèria tributària 
amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19.
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d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició 
de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i els articles 90 bis i 92 
bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i 
detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’interve-
nir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquest requisit només és 
aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc per-
sones.

g) No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d’infracció greu 
en matèria d’integració laboral de persones discapacitats o molt greu en matèria 
de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any 
anterior a la convocatòria, d’acord amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i 
sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost 
(BOE núm. 189, de 8.8.2000); o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les me-
sures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

h) Disposar, si escau, d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, 
d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
(BOE núm. 269, de 10.11.1995), amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997); així com 
d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE 
núm. 298, de 13.12.2003).

Expressament, l’empresa beneficiària ha de declarar l’adopció de les mesures de 
protecció necessàries per a la seguretat dels seus treballadors en l’àmbit de la 
pandèmia de la COVID-19.

i) Donar ocupació, almenys, al 2% de treballadors i treballadores amb discapacitat 
sobre el nombre total de treballadors i treballadores de l’entitat, o bé aplicar les 
mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret le-
gislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 
364/2005, de 8 d’abril, pel que es regula el compliment alternatiu amb caràcter 
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excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat (BOE 
núm. 94, de 20.4.2005) i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota 
de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de cinquanta 
o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional 
al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). Aquest requisit només és aplica-
ble en el cas de tenir a càrrec una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

j) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àm-
bit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol 
tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

k) No haver estat sancionada per la Direcció General de Turisme en els darrers tres 
anys per infracció greu o molt greu.

l) No estar considerada empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició inclo-
sa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructu-
ració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 de desembre 
de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estigui en crisi a 
conseqüència del brot de la COVID-19.

m) No estar subjecta a cap ordre de recuperació pendent, després d’una decisió 
prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incom-
patible amb el mercat interior.

n) No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Re-
gistre d’acceptacions impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments 
financers de Crèdit (ASNEf), o de caràcter judicial o fons propis negatius.

o) No haver estat condemnada per sentència ferma, ni la persona jurídica sol·lici-
tant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per 
cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers 
humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformi-
tat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 
17.1.1996), en la redacció de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del siste-
ma de protecció a la infància i a l’adolescència (BOE núm. 180, de 29.7.2015).

p) Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les ajudes derivades 
d’aquesta Ordre hauran de disposar, en tot cas, de l’habilitació corresponent per 
exercir l’activitat en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma decretat 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14.3.2020), és a dir, des del 
14 de març de 2020.
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q) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents 
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial 
aplicable.

r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 QUANTIA DELS AJUTS
La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.
La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:
  Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.
  Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.
  Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

 SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 h de l’endemà de 
la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) i restarà obert fins al 27 de juliol de 2020, inclòs, o fins a exhaurir el pres-
supost per a aquests conceptes.

En cas que el volum de sol·licituds presentades evidenciï, abans de l’arribada de la 
data assenyalada,  l’exhauriment de pressupost previst en aquesta Resolució, es 
procedirà a tancar el canal d’entrada de sol·licituds mitjançant la publicació d’una 
nota al portal corporatiu Canal Empresa. A partir d’aquest moment, la presentació 
de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament als llocs i pels mitjans que espe-
cifica la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, ja esmentada, 
això és, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat)

 RÈgIM DE COMPATIBILITAT

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb els regulats per l’Or-
dre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Ca-
talunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 
8112, de 15.4.2020).

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d’ajuts, subven-
cions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració 
o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, 
sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de 
desenvolupar la persona beneficiària.
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PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER ALS 
PROFESSIONALS DE LES ARTS ESCÈNIQUES, 
ARTS VISUALS, MÚSICA I AUDIOVISUAL
DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, 
cultural i social.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8147/1796764.pdf

RESOLUCIÓ TSf/1341/2020, d’11 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de la 
prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts 
escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspe-
ses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 
21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8153/1798944.pdf

Es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics destinada a les 
persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, 
i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en 
forma d’ajut extraordinari per a llur sostenibilitat econòmica, de pagament únic 
amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de subministraments bàsics.

 QUANTIA DE LA PRESTACIÓ 

La quantia de la prestació, que s'abona en un pagament únic és l'equivalent a 
l'import diari de l'indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) 
vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 6 de maig de 2020, ambdós 
inclosos. D'aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats durant el mateix 
període.

Nota: l’IRSC mensual fixat per l’any 2020 és de 569,12 euros.

 PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS 

Aquelles  que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Ésser major de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
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c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació 
d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les 
arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals 
suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d'Artis-
tes del Règim General de la Seguretat Social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin 
cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a 
mínim 15 dies l'any 2019.

d) No haver obtingut cap tipus d'ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, o 
bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l'import del 
salari mínim interprofessional.

 COMPATIBILITATS

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d'altres ajuts, prestacions 
d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques 
percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació 
concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 14 de 
març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l'import del salari 
mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import es 
dedueixen de la quantia de la prestació.

 TERMINI I TRAMITACIÓ

Les sol·licituds es poden presentar a partir del primer dia hàbil des de la publicació 
d’aquesta Resolució en el DOGC (12/06/20) i el termini restarà obert fins a l’exhauri-
ment de la dotació pressupostària destinada a la prestació,

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web 
de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).Aquest formulari específic 
de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud. 

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s’ha de presentar elec-
trònicament mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya 
(http://tramits.gencat.cat). 

Per presentar la sol·licitud electrònicament, s’admeten els sistemes d’identificació 
i signatura que estableix el Protocol d’identificació i signatura electrònica

 FINANÇAMENT

La prestació extraordinària per a subministraments bàsics a persones professio-
nals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats 
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya té una dotació pressu-
postària de cinc milions d’euros (5.000.000 d’euros).
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INgRÉS MÍNIM VITAL PER A TREBALLADORS 
AUTÒNOMS
Amb data 1/6 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, pel 
que s’estableix l’ingrés mínim vital. Com a prestació dirigida a prevenir el risc 
de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o integrades en una 
unitat de convivència, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat per no tenir 
recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats més bàsi-
ques.

L’ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que 
garanteix uns ingressos mínims per a qui manca d’ells.

Es compatible amb altres ingressos, inclosos els laborals i els obtinguts pels treba-
lladors autònoms, mentre no es superi el llindar establert.

Alhora de calcular els ingressos màxims, es pot sol·licitar si:

a)   els ingressos totals de l’any anterior son inferiors a la renda garantida anual, 
segons el número de persones de la unitat de convivència.

b)   Si durant el temps transcorregut de l’any actual s’han obtingut ingressos que 
en termes anuals estan per sota d’aquesta renda garantida. Això permetrà aten-
dre a les persones afectades pel COVID -19. En aquests casos, quan es tinguin les 
dades de tot l’any es farà un ajustament de la prestació en funció dels ingressos 
reals.

Veure la mesura detallada a la pàgina 125 d’aquesta guia

1.11 MESURA D’AJUDES PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS

(Veure apartat 2.12)

1.12 MESURES DE SUPORT A LES MICROEMPRESES, TREBALLADORS AUTÒNOMS, LES 
EMPRESES COOPERATIVES I DE L’ECONOMIA SOCIAL

(Veure apartat 2.13)

11
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MESURES PER 
A EMPRESES
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01

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 automàti-
ca,  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 
durant al menys sis mesos una vegada finalitzi la situació de força major.

 ESPECIALITATS APLICABLES 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa 
del empleo.

Article 1. Especialitats aplicables als expedients de regulació temporal d’ocupa-
ció basats en les causes recollides en l’article 22 de 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 durant el desconfinament.

1. Continuaran en situació de força major total derivada del COVID-19, aque-
lles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal 
d’ocupació i estiguessin afectades per les causes referides en l’esmentat pre-
cepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, mentre durin les mateixes i 
en cap cas més enllà de el 30 de juny de 2020.

2. Es trobaran en situació de força major parcial derivada del COVID-19, aque-
lles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal 
d’ocupació, des del moment en què les causes de força major permetin la recu-
peració parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020.

Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones 
treballadores afectades per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la 
mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat.

3. Aquestes empreses i entitats ho hauran de comunicar al Servicio Público de 
Empleo Estatal.

El reconeixement al dret a la prestació contributiva per desocupació és aplica-
ble fins al 30 de juny de 2020, excepte en el cas dels treballadors fixes disconti-
nus que serà aplicable fins a 31 de desembre de 2020.
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 EXONERACIÓ DE COTITzACIONS

Article 4. Mitjans extraordinaris en matèria de cotització. 

1. La TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions esdevingudes als mesos de maig 
i juny de 2020, a les empreses i entitats a les que es referirà el apartat 1 de l’arti-
cle 1 de l’aportació de l’aportació empresarial, sempre que a 29 de febrer de 2020, 
tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Segure-
tat Social. Si tinguessin 50 treballadors o més donats d’alta a la Seguretat Social, 
l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

2. Les empreses i entitats a les quals es refereix l’apartat 2 de l’article 1 quedarien 
exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Segure-
tat Social i per conceptes de recuperació conjunta, en les condicions següents:

a) Per les persones treballadores que reinicien la seva activitat, l’exemp-
ció arribarà al 85% de l’aportació empresarial meritada al maig del 2020 i 
al 70% de l’aportació empresarial meritada al juny del 2020, per a empreses 
que a 29 de febrer tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats donats 
d’alta a Seguretat Social. Si són més de 50 treballadors, l’exempció arribarà 
al 60% de l’aportació empresarial meritada al maig del 2020 i al 45% de 
l’aportació empresarial meritada al juny del 2020.

b) Pel que fa a les persones treballadores d’aquestes empreses que se-
gueixin amb les seves activitats suspeses a partir de la data de la re-
núncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, 
l’exempció arribarà al 60% de l’aportació empresarial meritada al maig de 
2020 i el 45% de l’aportació empresarial meritada al juny del 2020, quan 
l’empresa tingués menys de 50 treballadors o assimilats donats d’alta a la 
Seguretat Social a data 29 de febrer de 2020. Pels casos de menys de 50 tre-
balladors, l’exempció arribarà al 45% de l’aportació empresarial meritada al 
maig de 2020 i el 30% de l’aportació empresarial meritada al juny del 2020. 
En aquest cas, l’exoneració s’aplicarà a l’abonament de l’aportació empre-
sarial.

3. Les exempcions en la cotització les aplicarà la TGSS a instància de l’empresa, 
prèvia comunicació (mitjançant una declaració responsable a través del Sistema 
RED) sobre la situació de força major total o parcial, així com la identificació de les 
persones treballadores afectades i el període de suspensió o reducció de jornada.
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03
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.

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.

04
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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.

gUIA BONES PRÀCTIQUES ALS CENTRES DE 
TREBALL
El Ministeri ha publicat una guia de bones pràctiques actualitzada a 11 d’abril pels 
centres de treball

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf

05
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09 LLOgUERS CENTRES D’EMPRESES MUNICIPALS
Es posa en marxa l’exempció del pagament del lloguer per a les empreses allotja-
des 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 PER EMPRESES DEL SECTOR 
CULTURAL
1. Concessió directa de subvencions a societat de garantia 
recíproca audiovisual fiances sgr, per impuls del finançament 
del sector cultural

Article 1. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

a) A la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual fiances SGR, per import de 
16.250.000 € per a la dotació del seu fons de provisions tècniques, amb càrrec a 
l’aplicació 24.04.334C.771.

b) A la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual fiances SGR per import de 
3.750.000 € per al finançament del cost de la comissió d’obertura dels avals dels 
préstecs a empreses del sector cultural amb motiu de la crisi del COVID 19, amb 
càrrec a l’aplicació 24.04.334C.472.

La Societat de Garantia Recíproca Audiovisual fiances SGR promourà, en col·la-
boració amb les entitats financeres que desitgin participar, les següents línies 
de finançament dirigides a empreses del sector cultural per un import total de 
780.000.000 €:

 Línia Audiovisual.

 Línia de les Arts Escèniques.

 Línia de la Indústria Musical.

 Línia de la Indústria del Llibre.

 Línia de les Belles arts.

 Línia d’altres empreses del sector cultural.

10
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2. Accés extraordinari a la prestació per desocupació dels 
artistes en espectacles públics que no es trobin afectats 
per procediments de suspensió de contractes i reducció 
de jornada regulades pel reial decret llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front  a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19

Article 2. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

A aquells treballadors que, com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del 
COVID-19, no puguin continuar realitzant l’activitat laboral que va donar lloc a 
la seva inclusió en el Règim General com a artistes en espectacles públics, se’ls 
reconeixerà, durant els períodes d’inactivitat en l’exercici 2020 que responguin a 
aquella circumstància i a l’efecte del que es disposa en l’article 266 del text refós 
de la Llei General de Seguretat Social, estar en situació legal de desocupació, així 
com cobert el període mínim de cotització si l’acrediten en els termes de l’apartat 
3 de la present disposició, sempre que no estiguin percebent o hagin optat per la 
prestació contributiva per desocupació ordinària prevista en l’article 262 i següents 
del text refós de la Llei General de Seguretat Social.

3. Sistema d’ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de 
la música com a conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi 
sanitària del COVID-19

Article 3. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

Podran sol·licitar aquestes ajudes, amb caràcter general i en els termes establerts 
en la resolució de convocatòria, les persones físiques, sempre que estiguin en alta 
en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, així com les persones jurídiques, 
públiques o privades, que es dediquin a les arts escèniques i de la música. Els 
sol·licitants hauran de tenir establiment permanent en qualsevol dels Estats de la 
Unió Europea i altres Estats de l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de 
tracte.

4. Concessió directa de subvencions per a titulars de sales 
d’exhibició cinematogràfica 

Article 11. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

S’estableix la concessió directa de subvencions per a persones físiques o jurídiques 
titulars de sales d’exhibició cinematogràfica que figurin en el Registre Administra-
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tiu d’Empreses Cinematogràfiques de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts 
Audiovisuals.

Aquestes ajudes aniran destinades a sufragar les despeses que a continuació es 
relacionen realitzats per les sales d’exhibició cinematogràfica l’any 2020 derivats 
de la crisi del COVID-19:

a) Despeses incidentals generades com a conseqüència de les mesures sanitàries 
adoptades. Entre altres, implementació d’un pla de prevenció de riscos per a tre-
balladors i públic, desinfecció, compra de material –màscares, guants, sabó desin-
fectant, mampares– o senyalística específica, entre altres elements i accions ne-
cessàries per a la protecció i seguretat de les persones.

b) Campanyes orientades a la reobertura i volta del públic als cinemes.

c) Actuacions que permetin augmentar la programació de campanyes escolars.

d) Espai publicitari per a promoció i tràiler de cinema espanyol a les sales, així 
com  de campanyes institucionals

5. Ordinàries al sector del llibre com a conseqüència de 
l’impacte negatiu de la crisi sanitària del covid-19 

Article 12. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

Sistema d’ajudes extraordinàries al sector del llibre, per al manteniment de les 
seves estructures i de la cadena de subministrament del llibre, com a conseqüèn-
cia de l’impacte negatiu de la crisi sanitària del COVID-19. Aquestes ajudes tindran 
caràcter excepcional i es concediran per una sola vegada, conformement a les 
següents condicions:

a) Les ajudes s’atorgaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació i mitjançant el procediment de concurrèn-
cia competitiva, amb les especialitats establertes en la present disposició i en la 
resolució de convocatòria.

b) Les ajudes estan dirigides a aquelles situacions que de manera indubtable de-
rivin de l’emergència provocada pel COVID-19, en els termes que s’assenyalin en la 
resolució de convocatòria.

c) El règim de justificació vindrà fixat en la resolució de convocatòria.
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 QUI

Llibreries independents, entenent per tals aquells negocis dedicats a la venda de 
llibres que comptin amb un o dos establiments, amb independència del seu nom-
bre d’empleats o les seves xifres de facturació, i l’oferta editorial de la qual no 
estigui condicionada per un majorista o distribuïdor, sinó que les compres seran 
conseqüència de la seva decisió autònoma.

 ÒRgAN

Correspondrà a la Direcció General del Llibre i foment de la Lectura dictar quantes 
resolucions siguin necessàries per a la tramitació i resolució dels procediments de 
convocatòria i concessió, així com el pagament de les ajudes.

6. Sistema d’ajudes extraordinàries a l’art contemporani 
espanyol com a conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi 
sanitària del COVID-19 

Article 13. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

Les ajudes s’articularan a través de les següents línies, incloses en l’àmbit d’actua-
ció de la Direcció General de Belles arts:

a) Ajudes per a la promoció de l’art contemporani espanyol.

b) Adquisició específica d’art contemporani espanyol.

7. Activitats culturals subvencionades que hagin resultat 
cancel·lades com a conseqüència del COVID-19 

Article 14. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

Seran abonats als beneficiaris de subvencions i ajudes públiques atorgades per a 
la realització d’activitats, objectius o projectes culturals aquelles despeses subven-
cionables degudament acreditades i no recuperables en els quals hagin incorregut 
per a la realització de l’objectiu, projecte o activitat subvencionats, quan aquests 
no hagin pogut dur-se a terme, totalment o parcialment, com a conseqüència de 
les mesures previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decla-
ra l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19 i les seves pròrrogues o d’aquelles que s’adoptin per les autoritats com-
petents per a fer front a la crisi sanitària del COVID-19.
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8. Ajudes convocades pel Consell Superior d’Esports

Article 15. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo

En cas que, com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures sanitàries o de 
contenció adoptades sobre aquest tema, tingui lloc la cancel·lació de competicions 
esportives, susceptibles de determinar els resultats pels quals es concedeixen 
beques o ajudes públiques als esportistes en convocatòries tramitades pel Consell 
Superior d’Esports, quedaran prorrogades les beques i ajudes per resultats espor-
tius obtingudes en l’exercici immediatament precedent.

9. Subvencions per anul.lació d’espectacles i activitats 
culturals

RESOLUCIÓ CLT/1028/2020, de 13 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s’aproven bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per 
compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el 
2020 amb motiu de la COVID-19”.

 PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es tro-
bin en algun dels supòsits següents:

a)  Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats 
privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació tingui incidència 
a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen 
algun dels requisits següents:

a.1) Que tenien aprovada o programada una actuació professional o més 
d’una fora d’horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) o en espais que 
no constitueixen equipaments escènics o musicals en el cas de municipis 
de menys de 5.000 habitants, els quals no en disposen. La Direcció General 
de Creació, Acció Territorial i Biblioteques és l’òrgan que haurà d’haver vali-
dat la programació de l’entitat sol·licitant a l’aplicació Programa.cat.

a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats 
organitzadores per realitzar espectacles o concerts de caràcter professional 
en festivals d’arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de 
les arts escèniques i la música.
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a.3) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats 
organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en 
equipaments públics o privats.

a.4) Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de 
museus de Catalunya, equipaments patrimonials, arxius i biblioteques per 
realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalitza-
ció, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de 
documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.

a.5) Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per 
realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica. a.6) Que 
havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de 
béns mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni 
immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.

b) Entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen 
activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:

b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular 
amb públic de pagament.

b.2) Que tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d’arts 
escèniques o literaris amb entrada de pagament, d’arts visuals o de difusió 
de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subven-
cions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals 
durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

10. Resolució clt/1073/2020

 REQUISITS

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a més dels que preveu la base 
general 3, els requisits i les condicions següents:

a) El període subvencionable es determina a la convocatòria corresponent.

b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) des del 
moment d’entrada en vigor 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 
per la COVID-19.
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c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600,00 euros.

d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l’exercici 
de la seva activitat a 31 de desembre del 2020.

 INCOMPATIBILITAT

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries o 
temporals per a la mateixa finalitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
o de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) convocades amb motiu de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 COMPTATIBILITAT

Els ajuts que regulen aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subven-
cions i ingressos per a la mateixa finalitat de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals o procedents d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat o 
d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes inter-
nacionals, sempre que la suma dels imports concedits no superi el cost de l’activi-
tat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 PROPÒSIT (Despeses subvencionables):

1. Únicament es consideren despeses subvencionables les següents:

a) Despeses de personal de la persona sol·licitant.

b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors 
autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.

c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professio-
nal (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, 
subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns 
fungibles). En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment 
on es porta a terme l’activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període 
subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assumeixi 
durant el període de lloguer.

d) Despeses relacionades amb l’adaptació de les oficines, els comerços o els es-
pais d’exhibició als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19 
(desinfecció d’espais i compra de materials d’aïllament). e) Els tributs, sempre que 
no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencio-
nables els impostos personals sobre la renda.
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e) Totes les despeses que s’han exposat anteriorment són imputables en la part 
que no hagin estat subvencionades per l’Institut Català de les Empreses Culturals 
o per qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de la despesa im-
putable en la suma d’aquesta subvenció i les altres rebudes.

 QUANTIA

L’import de la subvenció és, com a màxim, de 30.000,00 euros, segons la despesa

 De 600 fins a 5.000 euros. La subvenció será sobre el mateix import declarat

 Import restant, per al que excedeixi de 5.000 euros, s’aplicarà només el 70%

En el cas que el total de les subvencions superi la dotació que preveu la convo-
catòria corresponent, l’import s’ha de reduir proporcionalment. En primer lloc es 
reduiria la part resultant de despesa subvencionable per sobre dels 5.000 euros i, 
si fos necessari, es reduiria també la part de despesa subvencionable fins als 5.000 
euros.

Aquestes subvencions es poden acumular amb altres ajuts atorgats a l’empara de 
la Decisió de la Comissió Europea SA 5685 - Marc temporal nacional per a ajuts 
estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges 
fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d’interès de préstecs per 
donar suport a l’economia en el brot actual de la COVID-19, aprovada el 2 d’abril de 
2020, sempre que, sumats, no superin els 800.000,00 euros per empresa o entitat.

Aquestes subvencions també es poden acumular amb altres ajuts de minimis sub-
jectes al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió relatiu als ajuts de minimis (DO L 
352 de 24.12.2013).

Si tens més dubtes en relació a les mesures establertes per COVID-19, pots cercar 
més informació per sector i característiques de la teva activitat, a la eina de cerca 
de canal empresa,  consultant en aquests enllaços: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8138/1795093.pdf

http://fue.gencat.cat/mti/AppJava/views/index.jsf?set-locale=ca_ES&covid19=covid19
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SUBVENCIONS PER A MICRO I PETITES 
EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE 
SERVEIS A LA PRODUCCIÓ DE CATALUNYA 
AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19   
ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores

RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria

Subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la pro-
ducció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la CO-
VID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el man-
teniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit.

 EMPRESES BENEFICIÀRIES

  Micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat prin-
cipal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d’activitats 
econòmiques) que es detalla a l’annex 2 de l’Ordre. 

 Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya

 Acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs 
entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any 
anterior.

Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector indus-
trial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

S’entén per:

Microempresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.

Petita empresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores.

 QUANTIA DELS AJUTS

Aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l’empresa benefi-
ciària mantingui amb contracte indefinit.

L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:

7.500,00 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb 
contracte indefinit. 

11
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12.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb con-
tracte indefinit.

30.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb 
contracte indefinit.

60.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb 
contracte indefinit.

 DESPESES SUBVENCIONABLES

 És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit man-
tingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de 
desembre de 2020.

 Es considerarà que s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, 
almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia 
contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt comporta la revoca-
ció total de l’ajut atorgat.

Si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% dels treba-
lladors/ores amb contracte indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.

 SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat disponible a http://
canalempresa.gencat.cat

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d’aques-
ta Ordre, així com els altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva 
justificació s’han de realitzar per mitjans electrònics mitjançant el Canal Empresa 
(http://canalempresa.gencat.cat).

 TERMINI DE PRESENTACIÓ

Des del 12 de juny fins a l’1 de juliol 2020

 CRITERIS DE VALORACIÓ

Consultar els criteris de valoració en la base 8 de l’ORDRE EMC/78/2020, de 9 de 
juny: criteri territorial, criteris relatius a les mesures laborals aplicades durant el 
període de crisi sanitària de la COVID-19, volum de facturació, nombre de treballa-
dors/ores amb contracte indefinit i sector activitat
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 TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS I NOTIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar 
des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 JUSTIFICACIÓ

Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar el compliment de l’ob-
jecte de la subvenció.

Caldrà que les empreses beneficiàries presentin la documentació que acrediti que 
s’ha mantingut el nombre de llocs de treball de caràcter indefinit que l’empresa 
tenia l’1 de març de 2020, almenys fins al 31 de desembre de 2020. 

El termini de la justificació de l’ajut es concretarà a la resolució d’atorgament i, en 
tot cas, no serà posterior al 31 de març de 2021.

 ACUMULACIÓ D’AJUTS

Els ajuts que preveu aquesta Ordre es poden acumular amb altres tipus d’ajuts 
regulats a la Decisió de la Comissió Europea SA 58851 - Marc temporal nacional per 
a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avan-
tatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d’interès de préstecs 
per recolzar l’economia en el brot actual de la COVID-19, aprovada el 2 d’abril de 
2020, sempre que es respectin els imports màxims d’ajuda que s’hi estableixen.

 ANNEX 2 - CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS ECONÒMI-
QUES CCAE-2009 (CA)

Empreses industrials

10 Indústria de productes alimentaris. 11 fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir. 15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria. 17 Indús-
tries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats. 19 Coqueries i refinatge del 
petroli.

20 Indústries químiques.
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21 fabricació de productes farmacèutics.

22 fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques. 23 fabricació d’altres 
productes minerals no metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips. 26 fabricació de 
productes informàtics, electrònics i òptics.

27 fabricació de materials i equips elèctrics. 28 fabricació de maquinària i equips 
ncaa.

29 fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. 30 fabricació d’altres 
materials de transport.

31 fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

Empreses de serveis a la producció

33 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips. 332 Instal·lació de ma-
quinària i equips industrials.

35 Subministrament d’energia elèctrica i gas. 36 Captació, potabilització i distribu-
ció d’aigua. 37 Recollida i tractament d’aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

MESURA D’AJUDES PER AL MANTENIMENT 
DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS
Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad 
para hacer frente a la COVID-19.

La finalitat d’aquesta mesura és que els treballadors autònoms i les microempre-
ses, la situació dels quals s’ha vist agreujada pels efectes de les mesures preven-
tives i  de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin reiniciar la 
seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les que tinguin una 
relació laboral.
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 ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les microempreses i els 
treballadors autònoms que emprin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment 
i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat 
per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat en el Reial decret, 463/2020, de 
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquestes microempreses i treballadors autònoms han de mantenir el 100% de la 
plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i, com 
a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajuda per al reinici de 
l’activitat.

 ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I IMPORT DE L’AJUDA

Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la 
plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis 
mesos des del reinici de l’activitat.

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del 
salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se aquest Decret 
llei, l’import del qual s’ha de publicar en la convocatòria extraordinària.

 PAgAMENT I COMPATIBILITAT

Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en 
la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, 
vista la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efec-
tes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la subvenció es 
pagarà una vegada l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajuda concedida amb la ma-
teixa finalitat que sigui finançada per altres administracions o ens públics o pri-
vats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L’import de 
les ajudes concedides en cap cas pot ser d’una quantia que superi els costos labo-
rals de cada treballador o treballadora.

 SOLICITUDS I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Les solicituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subven-
cions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint 
les indicacions que estaran disponibles en l’apartat Tràmits de la Seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya.
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MESURES DE SUPORT A LES MICROEMPRESES, 
TREBALLADORS AUTÒNOMS, LES EMPRESES 
COOPERATIVES I DE L’ECONOMIA SOCIAL
Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad 
para hacer frente a la COVID-19.

 OBJECTE DE LA MESURA I LÍNIES

Aquesta mesura té per objecte l’impuls de projectes de transformació digital i de 
nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu del manteniment de 
l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova 
realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempre-
ses, els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l’economia social.

S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia 
d’empresa objecte de l’ajuda:

a) Línia 1. Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que 
ocupin fins a deu treballadors, i que s’han vist agreujats pels efectes de les mesu-
res preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioe-
conòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social.

 OBJECTE I FINALITAT DE LES LÍNIES D’AJUDA

L’objecte de la línia 1 és l’impuls de projectes de transformació digital i de nous 
models de negoci i la seva formació associada, amb l’objectiu del manteniment de 
l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en microempreses i per 
part de treballadors autònoms, que emprin fins a 10 treballadors, i que s’han vist 
agreujats pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la 
crisi sanitària de la COVID-19.

La línia 1 s’articula mitjançant una subvenció per a dur a terme aquests projectes, 
dirigida a les entitats que representen les microempreses i els treballadors autò-
noms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació dels seus serveis 
a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació presen-
cial en la prestació de les seves activitats.
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La línia 2 té per objecte reactivar econòmicament les empreses d’economia social, 
mitjançant processos de intercooperació, i a través d’actuacions estratègiques i/o 
d’altres de complementàries, amb la finalitat d’aportar a aquestes empreses eines 
i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandemia, i per a poder 
afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera 
que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l’economia social i 
el manteniment i la dinamització de l’ocupació.

 ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació 
sectorial, que acreditin que representen a les microempreses i als treballadors 
autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d’adhesió.

Per a la formació associada, aquestes entitats han d’estar inscrites en el Registre 
de centres de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en l’àrea pro-
fessional objecte de la formació. En cas contrari, s’han d’agrupar amb una o més 
entitats de formació que compleixin els requisits anteriors i que no hagin reduït la 
seva plantilla des de la declaració de l’estat d’alarma.

Poden ser beneficiàries de la línia 2 les empreses cooperatives que tinguin expe-
riència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

 ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I IMPORT DE L’AJUDA

Respecte a la línia 1, són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis 
en els sectors del comerç, l’hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràcti-
ques de transformació digital, nous models de negoci i noves maneres de treballar, 
també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desen-
volupament d’aquests projectes en les microempreses.

Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajuda són els següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A). Es consideren projectes sin-
gulars de reactivació econòmica els nous projectes singulars de intercooperación 
i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de 
treball.

La intercooperación ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses coo-
peratives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb 
activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau 
les altres persones jurídiques que participin han de tenir una facturació conjunta 
superior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç.
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b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B). Es consideren 
projectes singulars de reactivació econòmica integrals els nous projectes singulars 
de intercooperación i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l’activitat 
econòmica i de llocs de treball.

La intercooperación ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses coope-
ratives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb acti-
vitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, 
les altres persones jurídiques que participin, han de tenir una facturació conjunta 
superior als 2.000.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C). Es con-
sideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social els nous 
projectes singulars de creixement o de intercooperación i/o fusió que demostrin 
una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de 
l’economia social.

La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses coope-
ratives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb acti-
vitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, 
les altres persones jurídiques que participin, han de tenir una facturació conjunta 
superior als 20.000.000 d’euros anuals, segons l’últim balanç.

Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació 
tecnològica, la distribució de productes als consumidors de manera ecològica, el 
consum responsable, el reforç de l’àmbit cultural i la generació de propostes indus-
trials de producció de béns i serveis per a la lluita contra la COVID-19.

 IMPORT DE L’AJUDA I DESPESES SUBVENCIONABLES

Respecte a la línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 
60.000 euros, desglossada en els conceptes següents:

a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment 
del projecte.

b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació per al desenvolu-
pament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·lici-
tud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

En relació amb la línia 2, l’import màxim de l’ajuda a atorgar correspon a les des-
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peses en els quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singu-
lar de reactivació socioeconòmica respecte a les actuacions indicades en l’article 
anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l’eix A, B o C, 
respectivament.

Es consideren despeses subvencionables en la línia 2:

a) Les despeses per a elaborar l’estudi de viabilitat tècnic i econòmic del projecte.

b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, i/o que 
compleixi tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. 
El personal pot ser contractat directament per l’entitat.

Les empreses o entitats beneficiaries poden imputar, com a despeses de personal, 
un màxim de 32.000 euros per treballador o soci treballador.

 PAgAMENT I COMPATIBILITAT

Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitza en 
la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, 
vista la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efec-
tes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la subvenció es 
pagarà una vegada l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajuda concedida amb la ma-
teixa finalitat que sigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, 
ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes inter-
nacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L’import de les 
ajudes concedides en cap cas pot ser d’una quantia que superi els costos laborals 
de cada treballador o treballadora.

 SOL·LICITUDS, gESTIÓ I PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva jus-
tificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions 
que estaran disponibles en l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat 
de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), en el cercador de Tràmits gencat a:

https://bit.ly/2Nt1VMG

Termini de presentació: des de 24.06.2020 fins al 23.07.2020

El procediment de concessió de les subvencions regulades en la línia 1 és el de 
concurrència no competitiva.
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El procediment de concessió de les subvencions de la línia 2 és el de concurrència 
competitiva. Els criteris de valoració de les sol·licituds es regularan en la resolució 
de convocatòria publicada:

RESOLUCIÓ TSf/1434/2020, de 18 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars 
per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en el 
marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 511532).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8160/1801074.pdf
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MESURES TRIBUTÀRIES 
DE SUPORT A AUTÒNOMS 
I EMPRESES
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ESTATALS
1. Ampliació del termini per presentar i pagar declaracions i 
autoliquidacions d’impostos per a autònoms i PIMES

Article únic. Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril

En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, els terminis 
de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells 
obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any  2019 el venci-
ment dels quals es produeix a partir de l’entrada en vigor d’aquest Real decreto 
ley i fins al dia 20 de maig de 2020 s’estendran fins a aquesta data. En aquest cas, 
si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les 
autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.

El que es disposa en aquest article no resultarà d’aplicació als grups fiscals que  
apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII 
de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, amb independència 
del seu import net de la xifra de negocis, ni als grups d’entitats que tributin en 
el règim especial de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit regulat en 
el capítol IX del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, amb independència del seu volum d’operacions.

IMPORTANT: serà necessari consultar amb la gestoria pertinent els terminis d’apli-
cació segons casuística particular.

 COM

Adjuntem enllaços de l’Agència Tributària a on indica el procés a seguir per dema-
nar aplaçament d’impostos

https://bit.ly/2xkOc6l

https://bit.ly/2xmGsRm

 PREgUNTES FREQÜENTS

L’Agència Tributària ha disposat d’un apartat a la seva web per a les preguntes en 
relació als aplaçaments i períodes de presentació.

https://bit.ly/2ylUCC3

01



Resum de mesuRes econòmiques

74

2. Ajornament de deutes tributaris 
(Administració Tributària de l’Estat)

Article 14. Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de març

S’estableixen ajornaments de l’ingrés del deute tributari corresponents a totes 
aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions del termini de presentació de 
les quals i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor del present reial decret 
llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·li-
cituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits als quals es refereix 
l’article 82.2.a) de la Llei anterior.

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/2xnmypn

 REQUISITS

El deutor persona física o entitat ha de tenir un volum d’operacions (facturació) no 
superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019

Només es pot ajornar un import màxim de 30.000€ en concepte de liquidació o 
autoliquidació per persona física / jurídica, en total

 QUINS SÓN ELS IMPOSTOS QUE ES PODEN AJORNAR

En el cas de la situació actual d’alarma de l’Estat i com a mesura excepcional, es 
poden ajornar tots els que normalment no eren ajornables:

 Retencions i pagaments a compte (Models 111, 115, 123 i 216).

 Pagaments fraccionats de l’IRPf (Models 130 i 131).

 Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats: (Model 202).

 Liquidació trimestral d’IVA (Model 303).
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 TERMINI

S’haurà de fer en un sol pagament amb entrada en vigor a partir del 20 de maig 
fins els període màxim de 6 mesos. La persona física / jurídica que vulgui fer front 
a aquest únic pagament dintre dels 3 primers mesos no haurà de pagar interès de 
demora. Del quart mes al sisè, el tipus d’interès de demora que haurà d’afegir a la 
seva autoliquidació serà de 3,75%.

Adjuntem quadre exemple sobre càlcul d’import màxim a aplaçar.

Pots consultar l’apartat de preguntes freqüents d’Hisenda per obtenir més 
informació al respecte, en aquest enllaç:

https://bit.ly/2VqhQ34

3. Mesures fiscals, IRPF, IVA: 

Renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva 

Article 33 apartat 1 lletra b Reial Decret 30 març
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-682

Article 10, BOE de 21/04
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques el rendiment net del 
qual es determini d’acord amb el mètode d’estimació objectiva (mòduls) i, en el 
termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent a el primer 
trimestre del l’exercici 2020, renunciïn a l’aplicació de la mateixa en la forma que 
preveu la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 33 de el Reglament de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, 
podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord 
amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021 sense necessitat d´esperar 
3 anys com fins ara obliga la norma.
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article 33 apartat 1 lletra b Reial Decret 30 març: 

- Activitats ja iniciades, quan es presenti en el termini reglamentari la declaració 
corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre del l’any natural en què 
hagi de tenir efectes en la forma disposada per al mètode d’estimació directa.

- En cas d’inici d’activitat, s’entendrà efectuada la renúncia quan s’efectuï en el 
termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent a el primer trimestre del 
l’exercici de l’activitat en la forma disposada per al mètode d’estimació directa.

Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones físiques i de la quota trimestral d’el règim simplifi-
cat de l’Impost sobre el Valor Afegit com a conseqüència de l’estat d’alarma decla-
rat en el període impositiu 2020.

Article 11, BOE de 21/04

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

Els contribuents que tributin en el mètode d’estimació objectiva de IRPf  i als que 
tributin en règim simplificat de IVA ,per al càlcul del pagament fraccionat no com-
putaran, a cada trimestre natural, com dies d’exercici de l’activitat, els dies natu-
rals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.

 COM

No s’indica la forma de fer el càlcul. Mesura a desplegar encara.

4. Resolució de 6 d’abril de 2020, del consell d’administració, 
per la qual es regulen les condicions i el procediment per 
a sol·licitar la concessió de moratòries en el pagament de 
quotes amb venciment en 2020 de préstecs formalitzats sota 
els programes d’ajudes convocats i gestionats per IDEA

Podran sol·licitar la moratòria tots aquells beneficiaris del finançament atorgat 
sota el que es preveu en els diferents programes d’ajudes convocats i gestionats 
per aquest Institut, que tinguin formalitzats contractes de préstecs amb quotes el 
venciment de pagament de les quals es produeixi en el present any 2020, excloses 
les Administracions i entitats públiques tant del sector públic estatal com autonò-
mic i local, així com els seus organismes i entitats públiques vinculades o depen-
dents, sempre que es compleixin els següents requisits:
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a) Aquests contractes es derivin de resolucions de concessió d’ajuda atorgades 
amb anterioritat al 5 de juliol de 2018 o, de no existir resolució de concessió d’aju-
da, es trobin concertats abans d’aquesta data.

b) Els beneficiaris es trobessin en una situació economicofinancera que els impe-
deixi complir amb les corresponents obligacions de pagament objecte de la mora-
tòria i no estiguin en situació concursal i estiguessin al corrent en el compliment 
de totes les seves obligacions al moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

 COM

Article 6. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

a) Les quotes objecte d’ajornament no hauran estat objecte d’ajornament o frac-
cionament anterior ni reclamades judicial o extrajudicialment pel IDAE.

b) Es respecten els límits d’intensitat d’ajuda permesos per la normativa comuni-
tària en matèria d’ajudes d’Estat.

c) L’interessat haurà formulat declaració responsable on consti, al moment de 
sol·licitar el corresponent ajornament, que es troba en una situació econòmica 
desfavorable com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària ocasionada 
pel COVID-19, que li ha originat períodes d’inactivitat o reducció en el volum de les 
vendes o facturació que li impedeix o dificulti complir amb les seves obligacions de 
reemborsament derivades del corresponent préstec concertat amb IDAE, incloent 
no trobar-se en situació concursal

Important: l’aportació de dades falses o esbiaixades per part dels interessats, que 
hagin servit de fonament per a la concessió de l’ajornament, determinarà el venci-
ment anticipat de la totalitat del préstec, sense perjudici d’altres responsabilitats 
aplicables.

Per obtenir més informació pots anar a la seva pàgina web: https://www.idae.es/

5. Ampliació dels terminis dels procediments tributaris

Disposición adicional primera. Real Decreto-ley 15/2020.

Els terminis derivats de procediments* i actes tributaris notificats abans del 18 de 
març i els notificats després del 18 de març, s’allarguen fins el dia 30 de maig.
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* Procediments tributaris: requeriments informació, diligències embargaments, 
propostes de liquidació amb tràmit al·legacions, terminis de pagament en 
ajornaments concedits amb anterioritat a 18 de març de 2020, cartes de pagament 
pendents, entre d’altres. Consultar sempre amb gestoria.

6. Sistema Cl@VE PIN (persones físiques) 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020.

Sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemà-
tica davant les entitats col·laboradores , amb ocasió del pagament de deutes amb 
targetes de crèdit i de dèbit, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb 
clau d’accés en un registre previ (sistema Cl@VE PIN)

Com a conseqüència de la situació excepcional motivada per la crisi sanitària 
s’avança al dia 1 de juny la data en la que els pagaments que es realitzin a través 
de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària pugui efec-
tuar-se en les condicions establertes en la resolució de 11 de març de 2020. 

En particular, aquesta resolució serà aplicable a les operacions de pagament que 
s’efectuïn a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària  (https://www.agenciatributaria.gob.es), fent ús de targetes de crèdit o de dè-
bit, sempre que l’obligat sigui persona física i que es refereixin a qualsevol dels 
models d’ingrés que es trobin habilitats en l’aplicació de pagament mitjançant 
targetes de crèdit o de dèbit, actualment accessible des del tràmit de “ pagament 
d’impostos” , quan s’accedeixi a la mateixa utilitzant el sistema de signatura elec-
trònica no avançada amb clau d’accés en un registre previ com a usuari (sistema 
Cl@vePIN).

La persona que ordeni el pagament a través de la seu electrònica de la Agència 
Estatal d’Administració Tributària haurà de ser necessàriament el propi obligat al 
pagament.
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03

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.

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 residus

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.

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

02
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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. 

 PRIMER TRAM

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 si-
guin pimes.

 SEgON TRAM

Segon tram, activat per Acord de Consell de Ministres de 10 d’abril: 20.000 milions 
d’euros addicionals per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.

 TERCER TRAM 

Resolució del 6 de maig de 2020

 QUART TRAM DE LA LÍNIA D’AVALS 

Resolució del 19 de maig de 2020

 CINQUÈ TRAM

Resolució del 16 de juny de 2020

 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.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves enti-
tats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o 
renovació de les existents. 

La Línia està subjecta a la normativa d’ajudes d’Estat de la Unió Europea.
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 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 setembre 
de 2020. Aquest termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d’Aju-
des d’Estat de la UE, per Acord de Consell de Ministres.
Pots consultar més informació dels diferents trams en el següent enllaç: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
Pots consultar més informació de les PYMES i Autònoms destinataris addicio-
nals del sector turístic i activitats segons CNAE en el següent enllaç: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
Pots consultar més informació sobre les seves característiques i tramitació en 
el següent enllaç: https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

LÍNIA D’AVALS A EMPRESES EMISORES EN MARF
Es consideraran empreses beneficiàries aquelles empreses no financeres que 
tinguin el seu domicili social a Espanya i que a l’entrada en vigor del Reial decret 
llei  15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport 
a l’economia i l’ocupació, comptessin amb programes de pagarés vigents i incor-
porats al Mercat Alternatiu de Renda fixa (MARf) i que no es trobin en situació 
d’empresa en crisi segons el que s’estableix en l’apartat 18 de l’article 2 del Regla-
ment (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren deter-
minades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels 
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articles 107 i 108 del Tractat. En particular, les empreses que emeten els pagarés 
avalats no podran estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març 
de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se 
les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
Concursal, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors

Pots consultar més informació en el següent enllaç: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf

LÍNIA D’AVALS A CERSA
Per a facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del 
COVID-19, la línia d’avals té per objectiu donar suport a la labor realitzada per la 
Companyia Espanyola de Refiançament, SME Societat Anònima (CERSA), consistent 
en el refiançament o cobertura parcial del risc assumit per les Societats de Garan-
tia Recíproca per a les petites i mitjanes empreses  , afavorint així la concessió de 
crèdit que permeti a aquestes atendre les necessitats de finançament derivades, 
entre altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres 
necessitats de liquiditat.

Pots consultar més informació en el següent enllaç: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf

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
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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.

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.
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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. 

MORATÒRIA PRÉSTECS VINCULATS A 
PROgRAMES D’AJUDES DE L’INSTITUT PER 
AL DESENVOLUPAMENT I ESTALVI D’ENERgÍA 
(IDEA)
Resolució de 6 d’abril de 2020, del Consell d’Administració, per la qual es regulen 
les condicions i procediment pe a sol·licitar la concessió de moratòries en el paga-
ment de quotes amb venciment al 2020 de préstecs formalitzats sota els progra-
mes d’ajudes convocats i gestionats per l’institut per al Desenvolupament i Estalvi 
d’Energia (IDEA) 

 QUI POT SOL·LICITAR

Podran sol·licitar la moratòria tots aquells beneficiaris del finançament atorgat 
sota el que es preveu en els diferents programes d’ajudes convocats i gestionats 
per aquest Institut, que tinguin formalitzats contractes de préstecs amb quotes el 
venciment de pagament de les quals es produeixi en el present any 2020, excloses 
les Administracions i entitats públiques tant del sector públic estatal com autonò-
mic i local, així com els seus organismes i entitats públiques vinculades o depen-
dents, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Aquests contractes es derivin de resolucions de concessió d’ajuda atorgades 
amb anterioritat al 5 de juliol de 2018 o, de no existir resolució de concessió d’aju-
da, es trobin concertats abans d’aquesta data.
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b) Els beneficiaris es trobin en una situació economicofinancera que els impedeixi 
complir amb les corresponents obligacions de pagament objecte de la moratòria 
i no estiguin en situació concursal i estiguessin al corrent en el compliment de 
totes les seves obligacions al moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

Per obtenir més informació pots anar a la seva pàgina web: https://www.idae.es/

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

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.
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ICF EUROCRÈDIT - COVID-19
Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la 
crisi de la COVID-19.

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

 CONDICIONS FINANCERES 

 Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95% i el 
2,75%.

 Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec; d’amortització, 
del 0,25%.

 Garanties: a determinar en funció del projecte.

 REQUISITS DE LES EMPRESES PER DEMANAR EL PRÉSTEC 
D’AQUEST TRAM:

 Tenir entre 5 i 250 treballadors.

 Tenir un volum de facturació inferior als 50 milions d’euros o un balanç de com a 
màxim 43 milions d’euros.

 Tenir una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l’afectació pel brot de la 
COVID-19, que s’haurà d’acreditar documentalment.    

 IMPORT: 

De 250.000 a 2.000.000€.

 TERMINI: 

fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Normativa: ANUNCI línia de préstecs de l’Institut Català de finances (ICf) dins del 
Programa Operatiu fEDER  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8129/1793574.pdf
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SUBVENCIÓ COMERÇ AL DETALL, SERVEIS, 
ARTESANIA I MODA
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament 
d’Empresa i Coneixement

Nota de premsa: 

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/?id=385528

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, 
dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8123/1792922.pdf

 DESTINATARIS

 El pla d’ajuts, que inclou 7 programes específics, va dirigit a autònoms, pimes i 
microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com 
associades o agrupades, aquelles empreses obligades al tancament arran de la 
declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació, 
en els mesos de març i abril, respecte els mateixos mesos de 2019

 També s’hi podran acollir les entitats territorials i sectorials del sector comerç, 
els gremis, les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris i els 
ajuntaments en l’impuls d’actuacions de reactivació econòmica.

 PROgRAMES DE SUPORT I PERSONES BENEFICIÀRIES PER 
LÍNIES 

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

Persones beneficiàries: Les entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, que 
de forma contrastada tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una 
província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 
eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 
anys.

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Persones beneficiàries: Les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i 
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la moda:

 Entitats territorials sense ànim de lucre.

 Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.

 Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres)

 Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

*S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

3. Programa de reactivació del comerç

Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses de comerç al deta-
ll i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, 
que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement 
de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la 
facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any 
anterior.

*ATENCIÓ! Aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de 
subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera 
amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhau-
riment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corres-
ponent

4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i 
millora comercial dels establiments.

Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, 
artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

5. Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses de disseny de moda 
i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al 
sector de la moda que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasiona-
da pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació 
de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació 
dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
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* No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.

*Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comer-
cial.

6. Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.

Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin 
i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis 
artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat 
artesanal, que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en 
el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel CO-
VID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a 
mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos 
de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

*S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada 
en l’esmentat Repertori de famílies d’oficis artesans.

*Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comer-
cial.

7. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania

Persones beneficiàries: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin 
adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i con-
sells comarcals.

 QUAN

Les sol·licituds ja es poden presentar telemàticament a través de Canal Empre-
sa, omplint el model normalitzat disponible al mateix Canal Empresa, al web del 
CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement 

Pots fer la sol·licitud i consultar més informació a través d’aquest enllaç: http://
ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020

 TERMINI DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació finalitza el 31 de desembre d’enguany o fins que s’exhau-
reixi el pressupost (això pel programes 3, 4, 5 i 6, els altres són fins a 30 de juny).
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MESURES DE SUPORT A LES 
MICROEMPREPRESES, TREBALLADORS 
AUTÒNOMS, LES EMPRESES COOPERATIVES I DE 
L’ECONOMIA SOCIAL 
Té per objecte l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models 
de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu del manteniment de l’ocupació i 
la millora de l’ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat 
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els 
treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l’economia social. 

S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d’em-
presa objecte de l’ajut: 

a) Línia 1. Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que 
ocupin fins a 10 treballadors, i que s’han vist agreujades pels efectes de les mesu-
res preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. 

b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconò-
mica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social.

Import de l’ajut i despeses subvencionables 

Respecte a la línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 
60.000 euros, desglossada en els conceptes següents: 

a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment 
del projecte. b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació pel 
desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes 
en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic. 

En relació amb la línia 2, l’import màxim de l’ajut a atorgar correspon a les des-
peses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singu-
lar de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l’article 
anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l’eix A, B o C 
respectivament.

Podràs trobar més informació en el següent enllaç: 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8128/1793470.pdf
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16

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

SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE DERIVADES DE LES MESURES 
ADOPTADES EN RELACIÓ A LA CRISI SANITÀRIA 
PER LA COVID-19
S’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destina-
des a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures 
actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 
(DOGC núm. 8127 de 06.05.2020, ref. BDNS 503477).

Pots consultar més informació en aquest enllaç: 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8131/1793932.pdf

AJUTS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL 
TERCER SECTOR AMBIENTAL
ORDRE TES/73/2020, de 30 de maig, per la qual s’aproven les bases regulado-
res dels ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de 
Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8148/1796927.pdf

RESOLUCIÓ TES/1306/2020, de 8 de juny, de convocatòria d’ajuts a entitats sense 
ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament 
per la COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDf/8153/1798860.pdf

 ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden optar als ajuts les entitats sense afany de lucre (associacions, fundacions i 
cooperatives) que formen part del tercer sector ambiental de Catalunya que hagin 
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estat afectades amb una reducció dràstica i involuntària de la seva activitat com a 
conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Les cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin 
amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de ju-
liol, de cooperatives.

Per poder optar als ajuts, les entitats esmentades han de tenir la seu o una dele-
gació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat i en els seus estatuts hi ha de cons-
tar que tenen com a finalitat principal la protecció i la millora del medi ambient.

No poden optar a aquests ajuts les entitats següents:

a) Les entitats del tercer sector que tinguin una finalitat principal diferent de la 
protecció i millora del medi ambient. En particular resten excloses les entitats que 
tinguin com a finalitat principal la cooperació o l’assoliment d’altres fins socials o 
culturals o la de vetllar pel benestar dels animals de companyia.

b) Les associacions empresarials, els col·legis professionals i els sindicats.

 QUANTIA

L’import de l’ajut és un 15% del pressupost estructural de l’entitat de l’any 2019, 
determinat d’acord amb el previst a la base 5, amb un màxim de 25.000 euros.

Conceptes subvencionables del pressupost estructural de l’entitat

Als efectes del càlcul de l’import dels ajuts, es consideren conceptes del pressu-
post estructural d’una entitat les despeses que permeten el seu funcionament 
ordinari i que són necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual que desen-
volupava l’entitat amb anterioritat al 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 ocasiona-
da per la COVID-19.

Tenen la consideració de conceptes subvencionables, el conjunt de despeses que 
conformen els resultats d’explotació del compte de resultats de l’any 2019 d’acord 
amb el Pla general comptable corresponent de les entitats beneficiàries especifica-
des en la base 2.

 SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, i la justificació 
s’han d’emplenar en els formularis normalitzats que es poden descarregar des de 
l’adreça electrònica següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits
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 TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació 
pertinent, s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya (13 de juny de 2020)  i restarà obert fins exhaurir 
la dotació pressupostària prevista.
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MESURES DEL PLA PER 
A LA TRANSICIÓ CAP A 
LA NOVA NORMALITAT
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Ordre SND/388/2020, de 3 de maig per la que s’estableixen les condicions per 
a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, l’apertura d’arxius i 
la pràctica de l’esport professional i federat

 QUAN

Des del dia 4 de maig i es mantindrà durant la vigència de l’estat d’alarma i de les 
seves possibles pròrrogues.

1. Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals 
comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

(Capítol I . Art 1- 4)

Es pot procedir a l'obertura al públic de tots els establiments i locals comercials 
minoristes i activitats de serveis professionals que havien estat suspesos per l’es-
tat d’alarma, exceptuant els de més de 400m2 i centres comercials.

Han de complir els següents requisits:

a) Sistema de cita prèvia per mantenir un únic client per treballador. No és possi-
ble tenir zona d’espera.

b) Atenció individualitzada al client amb separació o instal·lació de mostradors o 
mampares.

c) Establir horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys que coincideixi amb el 
seu horari de passeig.

Els establiments que poden reobrir al públic, poden establir sistemes de recollida 
dels productes al local, sempre que quedi garantida la recollida esglaonada que 
eviti aglomeracions a l’interior del local o al seu accés.

Mesures d’higiene per establiments i locals amb apertura al públic:

 Neteja i desinfecció de superfícies de major contacte un mínim de dos cops al 
dia amb pautes concretes (veure detall de l’ordre)

 Rentat i desinfectat de roba de treball i uniformes entre 60 i 90 graus.

 Garantir una ventilació adequada del local

 No utilitzar els lavabos per part dels clients. Només en cas estrictament necessa-
ri i caldrà netejar després de l’ús.

 Cal disposar de papereres, a ser possible amb pedal i tapa i netejar-les freqüentment.
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Mesures de prevenció de riscos per al personal dels establiments i locals:

 No es podran reincorporar treballadors en aïllament domiciliari, amb símptomes 
de Covid-19 o en període de quarantena

 El titular complirà amb les obligacions de prevenció de riscos laborals generals i 
per Covid-19 (equips de protecció, gels hidroalcohòlics i mascaretes) per personal 
propi i de terceres empreses que prestin serveis al local.

 Substituir sistema de fitxatge horari amb empremta dactilar o desinfectar des-
prés de cada ús.

 Mantenir la distancia mínima de seguretat interpersonal de 2 metres entre els 
treballadors.

 Mantenir la distancia mínima de seguretat interpersonal de 2 metres entre treba-
lladors i clients, o d’un metre si hi ha elements de protecció com barreres o mam-
pares. En cas que no sigui possible, utilitzar equips de protecció individuals i dos 
metres entre cada client.

 Cal complir aquestes mesures també als espais comuns com vestuaris, lavabos, 
menjadors, cuines...

Mesures de protecció per als clients a l’interior del local:

 El temps dins del local serà l’estrictament necessari per comprar o rebre el servei.

 Cal senyalitzar de forma clara la distància de seguretat interpersonal i no és pos-
sible l’atenció simultània per part del mateix treballador.

 Disposar sempre de dispensadors de gels hidroalcohòlics en condicions d'ús.

 Els establiments amb autoservei, serà un treballador el que presti el servei per 
evitar la manipulació del producte per part del client.

 No es poden oferir productes de prova.

 Cal desinfectar els emprovadors després de cada ús, i higienitzar les peces de 
roba provades.
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2. Condicions en les que s’han de desenvolupar les activitats 
d’hostaleria i restauració

(Capítol II . Art 5- 7)

 Es poden realitzar mitjançant l’entrega a domicili i recollida de comandes per 
part dels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum en 
l’interior dels establiments.

 En els serveis d’entrega a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment 
preferent per majors de 65 anys i persones dependents.

 En la recollida a l’establiment cal fer-ho per comanda i fixar un horari de reco-
llida. Cal habilitar la zona de recollida per garantir la separació física establerta o 
instal·lant mostradors o mampares.

 Els establiments podran obrir durant l’horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presta serveis a establi-
ments d’hostaleria i restauració:

 No es poden incorporar treballadors en aïllament domiciliari, amb símptomes de 
covid-19 o en quarantena domiciliària.

 El titular complirà amb les obligacions de prevenció de riscos laborals generals i 
per Covid-19 (equips de protecció individual amb mascaretes, gels hidroalcohòlics) 

Mesures en matèria d’higiene per als clients i d'aforament per establiments 
d’hostaleria i restauració: 

El titular posarà a disposició dels clients:

 A la entrada de l’establiment gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autorit-
zats i en condicions d'ús.

 A la sortida de l’establiment papereres amb tapa no manual i bossa d’escombra-
ries.

 Els temps de permanència als establiments serà l’estrictament necessari per que 
els clients puguin realitzar la recollida de les comandes.

 Senyalitzar amb marques a terra, cartellera, etc…  la distància de seguretat in-
terpersonal de 2 metres entre clients. No és possible realitzar l’atenció a més d’un 
client alhora per part del mateix treballador.
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 Si no és possible atendre de manera individual a més d’un client al mateix temps 
en les condicions previstes, l’accés es realitzarà de manera individual excepte 
adults acompanyats per menors, majors o discapacitats.

Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial en estable-
cimiento físico y no sedentario:

https://bit.ly/2W1JQuo

FASE CERO AVANÇADA. BOE DISSABTE 16 MAIg
Disposicions addicionals i finals: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

Disposició addicional tercera. Mesures per a les accions comercials o de pro-
moció.

Les accions comercials o de promoció que dugin a terme els establiments comer-
cials hauran d’estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es 
generin aglomeracions que impedeixin la distància de seguretat i l’acompliment 
dels límits d’aforament. Si fos necessari es cessaran les accions comercials.

Disposició final segona. Modificació de l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig

Es modifica l’article 10 i 14:

Es podran obrir al públic tots els establiments y locals comercial minoristes i de 
serveis que havien estat suspesos per l’estat d’alarma sempre que tinguin una su-
perfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 m2. En cas de superar aquest 
límit cal limitar l’espai que s’obre al públic i complir els següents requisits:

a) Reduir l’aforament al 30% en els locals comercials. Garantir en tot cas la distan-
cia de 2 metres entre clients i si això no és possible permetre la permanència d’un 
sol client al local.

b) Establir un horari d’atenció preferent per majors de 65 anys.

c) Complir les mesures d’aquest capítol:

1. Els establiments i locals han d’exposar al públic l’aforament màxim i assegurar 
que aquest i la distància de seguretat interpersonal de 2 metres es compleix al seu 
interior.
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2. cal establir sistemes que permetin el recompte i control de l’aforament en tot 
moment, inclòs el personal treballador.

3. Cal modificar la distribució de l’espai i circulació de les persones si és necessari 
per mantenir les distancia de seguretat interpersonal.

4. Els establiments i locals comercials amb una superfície igual o superior a 400m2 
podran utilitzar marques, balises, cartellera o senyalització per garantir la distan-
cia de seguretat interpersonal i controlar accessos per evitar aglomeracions.

Es possible habilitar una zona d’espera complint les mesures d’higiene i seguretat.

5. Als aparcaments propis d’establiments i locals comercials caldrà realitzar el 
control d’entrada i sortida automàticament i si no és possible de manera manual 
pel personal de seguretat. Mantenir sempre que sigui possible portes i accessos 
oberts per evitar la manipulació de mecanismes.

6. Poden obrir establiments i locals comercials que es trobin dins de centres co-
mercials sempre que tinguin una superfície útil d’exposició y venda al públic igual 
o inferior a 400m2 o acotin la mateixa a aquest llindar, i disposin d’un accés inde-
pendent des de la via pública.

7. Els establiments i locals que ja estaven oberts podran ampliar la superfície d’ex-
posició i venda fins a 400m2.

8. Poder reobrir al públic, mitjançant cita prèvia,  concessionaris d’automoció, es-
tacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes independentment de la seva 
superfície útil d’exposició y venda.

També podran obrir al públic les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit 
estatal, a excepció d’aquelles que es troben ubicades dins de centres comercials o 
parcs comercials, sense accés directe i independent des de la via pública.

9. Els locals i establiments comercials podran establir sistemes de recollida en el 
local dels productes adquirits per telèfon o internet, sempre que es garanteixi la 
recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o accés.

10. Es podrà establir un sistema de repartiment a domicili preferent per col·lectius 
determinats.

11. Els ajuntaments podran decidir la reobertura dels mercats ambulants donant 
preferència a productes alimentaris i garantint la no manipulació per part dels 
consumidors. L’ajuntament establirà els requisits i condicions de delimitació per 
garantir la seguretat i distància entre clients , treballadors i vianants. 
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FASE 1. BOE DISSABTE 23 DE MAIg 
(MODIFICA BOE DISSABTE 9 DE MAIg)

 BASE LEgAL:

Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig, per a la que es pot modificar diverses ordres 
per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasional pel COVID-19 en aplicació del 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf 

Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restric-
cions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en 
aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

 VIgÈNCIA

L’Ordre està vigent a plens efectes des de les 00.00 hores del dia 11-05-2020, i 
mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves 
possibles pròrrogues. Aquesta ordre té per objecte establir les condicions per a la 
flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per l’estat 
d’alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova norma-
litat. Serà aplicable a les activitats objecte de la mateixa que es desenvolupin en 
les unitats territorials que consten en l’annex, així com a les persones que residei-
xin en aquestes unitats. 

 ÀMBIT D’APLICACIÓ A CATALUNYA: UNITAT TERRITORIAL

L’ordre s’aplica a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions sanitàries de 
Girona, Lleida, Catalunya Central i Barcelona (Metropolità Nord, Metropolità Sud i 
Barcelona ciutat)

 PRINCIPALS NOVETATS:

MESURES D’HIgIENE I PREVENCIÓ (Secció 2a)

Article 3. Foment dels mitjans no presencials de treball.

Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells 
treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
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Article 5. Mesures per prevenir el risc de coincidència massiva de persones a 
l’àmbit laboral.

Cal evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en es-
pais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluèn-
cia o concentració

Article 6. Mesures d’higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta 
ordre.

Cal assegurar les mesures de neteja i desinfecció prestant especial atenció a les 
zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de por-
tes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de 
similars característiques, d’acord amb les següents pautes:

a) S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o

qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que 
han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats 
es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

2. En el cas que s’utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà al rentat i des-
infecció diària dels mateixos

3. S’han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com 
mínim, de forma diària i per espai de cinc minuts.

4. Si hi ha ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindi-
ble i s’utilitzaran preferentment les escales.

5. Cal assegurar la ocupació màxima d’una persona als lavabos quan sigui permès, 
excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en 
aquest cas també es permetrà la utilització pel acompanyant. S’ha de procedir a la 
neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.

6. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte 
físic entre dispositius

7. S’ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal
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 CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC D’ESTABLIMENTS 
I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE PRESTACIÓ DE SERVEIS AS-
SIMILATS (Cap. III)

Article 10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de 
prestació de serveis assimilats.

1. Reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis 
professionals sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o in-
ferior a 400 metres quadrats, amb excepció d’aquells que es trobin dins de parcs o 
centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que 
compleixin tots els requisits següents:

a) Que es redueixi al 30%  l’aforament total en els locals comercials. S’haurà de 
garantir una distància mínima de dos metres entre clients. 

b) Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 
anys.

2. (Modificat a l’ordre Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig): En el cas d’establi-
ments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials, podran 
procedir a la seva reobertura al públic sempre que tingui una superfície útil d’expo-
sició i venda al públic igual o inferior a 400 metres quadrats o que acotin la super-
fície a aquesta extensió, amb accés directe i independent des de l’exterior del parc 
o centre comercial. 

3. Podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita 
prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehi-
cles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfí-
cie útil d’exposició i venda

4.Es podrà establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per 
telèfon o en línia

5. Es pot establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius 
determinats.

6. Quan així ho decideixin els ajuntaments corresponents, i havent comunicat 
aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autò-
noma, podran procedir a la seva reobertura dels mercats que desenvolupen la seva 
activitat a l’ aire lliure o de venda no sedentària a la via pública, habitualment 
denominats mercats ambulants, donant preferència a aquells de productes alimen-
taris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en 
els mateixos es garanteixi la no manipulació per part dels consumidors.
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Article 11. Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura 
al públic.

 Els establiments i locals que obrin al públic en els termes de l’article 10 realitza-
ran, al menys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions 

 Els clients no poden utilitzar els lavabos dels establiments comercials, excepte 
en cas que resultés estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà im-
mediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

Article 12. Mesures d’higiene i / o de prevenció per al personal treballador 
dels establiments i locals que obrin al públic.

 La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client serà d’almenys un 
metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d’aproximadament 
dos metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre les parades 
dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària (mercats) a la via pública i els 
vianants serà de dos metres en tot moment.

 En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de segure-
tat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, 
s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció adequat al nivell de risc que asseguri la 
protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el man-
teniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Article 13. Mesures relatives a la higiene dels clients a l’interior d’establi-
ments i locals i en els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la 
via pública.

 Els establiments i locals, així com els mercats a l’aire lliure o de venda no seden-
tària a la via pública (mercats), hauran d’assenyalar de manera clara la distància 
de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o 
mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en què 
sigui possible la atenció individualitzada de més d’un client al mateix temps, que 
no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix empleat.

Article 14. Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals 
oberts al públic.

 Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada 
local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat inter-
personal de dos metres es respecta al seu interior.
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 Els establiments i locals han d’establir sistemes que permetin el recompte i con-
trol de l’aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que 
haurà d’incloure als propis treballadors.

 En els establiments i locals comercials que disposin d’aparcaments propis pels 
seus empleats i clients, quan l’accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i 
targetes d’empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contac-
te, aquest serà substituït per un control manual i continu per part de personal de 
seguretat

 CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE TERRASSES 
DELS ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (CAP. IV)

Article 15. Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hos-
taleria i restauració: 

 Limitació del 50% de les taules permeses l’any immediatament anterior sobre la 
base de la corresponent llicència municipal. 

 L’ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules garan-
tint la distància mínima de seguretat interpersonal.

Article 16: Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en te-
rrasses:

 Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, 
així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

 Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. 

 S’haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o 
desinfectants 

 S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics pro-
pis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
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FASE 2 DESESCALADA
https://bit.ly/3h7tVTO

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nue-
va normalidad

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nue-
va normalidad

Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de 
serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 40% l’aforament a la zona 
de venda en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància mínima 
de dos metres entre clients. S’haurà d’establir un horari d’atenció prioritari per a 
persones de més de 65 anys (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).

Les accions comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures desti-
nades a assegurar que no es generin aglomeracions.

Els establiments fixaran les mesures de seguretat i higiene adients que considerin 
necessàries.

És obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb espe-
cial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mos-
trador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...

Les zones comunes dels centres comercials enteses com a zones de pas, han de 
limitar l’aforament al 30% i prohibir la utilització de les zones recreatives, com ara 
zones infantils, ludoteques o àrees de descans. A més a més, han de complir les 
mesures d’higiene previstes.

Els bars i restaurants, dins d’aquests centres comercials, es regiran per la seva 
normativa.

Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar sempre que 
estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’inte-
rior com a l’exterior.

La permanència al local o establiment serà només la imprescindible per comprar el 
producte o rebre el servei.



107

coronavirus / covid 19

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una 
persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal.

Dins dels locals i establiments cal garantir una distància mínima de 2 metres entre 
client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 
metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.

La distància de seguretat de 2 metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb 
marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es 
pugui garantir aquesta distància, els clients hi accediran d’un en un.

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre 
que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre 
les persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància 
de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de 
fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció 
(mascareta).

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es 
pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

 HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Reobren al públic els establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el 
local, excepte les discoteques i bars d’oci nocturn, sempre que no superin el 40% 
de l’aforament. Dins del local, únicament es pot consumir assegut a taula i, prefe-
rentment, mitjançant reserva prèvia. No s’admet l’autoservei a la barra per part del 
client.

Es permet l’obertura de l’interior de l’establiment d’hostaleria i restauració per 
menjar i beure amb les condicions següents:

 Ocupació màxima del 40% d’aforament (respecte a la llicència municipal).

 Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància de 
2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

 Preferentment amb cita prèvia.

 No es podrà consumir a la barra de l’establiment.

 El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contac-
te entre clients.

No es permet l’obertura de discoteques ni locals d’oci nocturn.
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Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres 
establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i 
beguda, que hauran de servir a les terrasses o a l’interior de l’establiment (mai a 
la barra). Els clients podran recollir les comandes amb encàrrec previ o es podrà fer 
entrega a domicili.

Les comandes es poden fer al mateix establiment, per telèfon o per internet.

L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els 
clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. Cal preveure la separació 
física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares o mos-
tradors de separació.

El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte 
entre clients.

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:

 Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal).

 Màxim de 15 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la dis-
tància mínima de seguretat.

 Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, aquesta distància de 
2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva 
disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de 
mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i 
altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

L’establiment haurà de dur a terme les següents mesures d’higiene:

 Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.

 Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i 
cadires, entre un client i l’altre.

 fer servir, prioritàriament, estovalles d’un sol ús.

 Eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc.

 Emmagatzemar en llocs tancats els elements auxiliars fora de les zones de pas 
dels clients i els treballadors.

 Evitar fer servir cartes o altres elements d’ús comú.

 fomentar el pagament amb targeta i desinfectar després de cada ús.
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 Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 m2 
(excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es podran utilit-
zar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància de 2 metres.

 S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.

 

 HOTELS I ELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Els hotels i Establiments turístics poden obrir amb limitacions:

Les zones comunes poden estar obertes fins a un terç de l’aforament. Es permet 
l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments.

Les classes en grup o espectacles d’animació tindran un aforament màxim de 20 
persones, sempre guardant la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Si 
no es pot garantir, és obligatori l’ús de mascareta. Si es realitzen en espais tan-
cats, caldrà ventilar la sala 2 hores abans de l’ús previst. En finalitzar l’activitat, 
l’espai s’ha de netejar i desinfectar sempre.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

Es pot fer turisme actiu i de natura per a grups màxims de 20 persones, amb em-
preses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà 
garantir la distància interpersonal de 2 metres: si no es pot, caldrà utilitzar equips 
de protecció adequats.

En el desenvolupament de l’activitat de turisme actiu no es poden fer activitats en 
locals o establiments; aquests només podran estar oberts en la zona de recepció, 
lavabos i vestidors, si s’escau, garantint sempre les distàncies de seguretat i la 
neteja i desinfecció.

Les condicions d’ús dels lavabos per a les activitats de turisme actiu son les se-
güents:

 l’ocupació d’aquests serà de màxim 1 persona per 4 m2, excepte quan l’hagin de 
fer servir persones que necessitin assistència.

 En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, 
sempre guardant la distància de 2 metres.

 Els lavabos i vestidors han de disposar de sabó, gel hidroalcohòlic o desinfec-
tants autoritzats, i cal netejar-los i desinfectar-los.

El material necessari per fer l’activitat de turisme actiu s’ha de desinfectar després 
de cada ús.
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  LOCALS I ACTES CULTURALS

Poden obrir els cines, el teatres o altres espectacles culturals limitant l’aforament 
a un terç, amb butaques preassignades i caldrà garantir la distància de seguretat 
de 2 metres a les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, s’hauran d’es-
tablir sistemes de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones. És 
obligatori l’ús de mascareta.

En els locals i establiments d’espectacles que no són ni cines, ni teatres, ni audito-
ris o similars, no es poden reunir més de 50 persones.

Quan els espectacles siguin a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut, man-
tenint la distància necessària, respectant un terç d’aforament, i, com a màxim, 
podran reunir 400 persones. A més, caldrà establir un sistema de control per evitar 
aglomeracions quan es prevegin més de 50 persones.

Els museus, sales d’exposició o monuments també poden obrir, amb limitacions 
d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites 
individuals (“individual” s’entén també com a unitat familiar o de convivència).

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància 
física de 2 metres amb altres persones

 

 CENTRES EDUCATIUS, ACADÈMIES I CONgRESSOS

En referència a escoles, acadèmies o altres centres formatius no universitaris, es 
permet flexibilitzar mesures i la reobertura de centres i activitats presencials en 
l’àmbit no universitari, sense superar el 30% de l’aforament. Sempre que sigui pos-
sible, es mantindrà formació a distància.

Estan permeses les classes pràctiques de conducció i és obligatori l’ús de mascare-
ta tant per part de professors com dels alumnes i cal desinfectar el vehicle.

Poden obrir les instal·lacions cientificotècniques. Totes les entitats, públiques i pri-
vades que desenvolupin o donin suport a activitats de recerca científica i tècnica i 
que desenvolupin o innovin en els camps de l’economia i de la societat.

Està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris 
dins l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. El 
nombre màxim d’assistents és de 50 i s’ha d’afavorir la participació no presencial.
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 ACTIVITATS ESPORTIVES

Es pot practicar esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, i dins 
d’instal·lacions esportives, sempre a la regió sanitària del domicili. Cal respectar 
els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les 
autoritats locals.

A les instal·lacions cobertes i centres esportius està permesa la pràctica individual 
amb cita prèvia i per torns.

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, man-
tenint la distància social de 2 metres.

En cap cas es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris. Es poden utilitzar els 
vestidors. Cal garantir la neteja i desinfecció de les instal·lacions.

És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

A les piscines d’ús Esportiu no es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i es 
poden utilitzar els vestidors. Caldrà cita prèvia i establir torns.

En el cas que la piscina es divideixi per carrils d’entrenament, caldrà evitar l’acu-
mulació de persones i que es compleixi la distància física de 2 metres.

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, man-
tenint la distància física de 2 metres.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

https://bit.ly/2MB48fw

FASE 3 DESESCALADA
https://bit.ly/2Bl69D8

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restric-
ciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de serveis 
poden obrir al públic sempre que es redueixi al 50% l’aforament a la zona de ven-
da en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància mínima de dos 
metres entre clients. S’haurà d’establir un horari d’atenció prioritari per a persones 
de més de 65 anys.
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Les accions comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures desti-
nades a assegurar que no es generin aglomeracions.

Els establiments fixaran les mesures de seguretat i higiene adients que considerin 
necessàries. 

Les zones comunes, enteses com a zones de pas, i les zones recreatives, com ara 
zones infantils, ludoteques o àrees de descans, han de limitar l’aforament al 40% 
i evitar aglomeracions,. A més a més, han de complir les mesures d’higiene previs-
tes.

Tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho 
anteriorment poden fer sistema de recollida per emportar sempre que estableixin 
un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’interior com a 
l’exterior.

Només s’hi pot estar l’estona imprescindible per comprar el producte o rebre el 
servei.

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una 
persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal.

Sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona tre-
balladora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi 
elements de protecció o barrera.

La distància de seguretat de 2 metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb 
marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es 
pugui garantir aquesta distància, els clients hi accediran d’un en un.

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre 
que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre 
les persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància 
de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de 
fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció 
(mascareta).

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es 
pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

És obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb espe-
cial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mos-
trador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...
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  TURISME, HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:

  Ocupació màxima del 75% de les taules (respecte a la llicència municipal).

  Màxim de 20 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la dis-
tància mínima de seguretat.

  Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, aquesta distància de 
2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

Es permet l’obertura de l’interior de l’establiment d’hostaleria i restauració per 
menjar i beure amb les condicions següents:

 Ocupació màxima del 50% d’aforament (respecte a la llicència municipal).

  Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància de 
2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

 Preferentment amb cita prèvia.

 Es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir 2 me-
tres de separació entre persones.

  En qualsevol cas l’usuari ha de romandre assegut durant l’estada dins del local o 
bé consumir a la barra.

 El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contac-
te entre clients.

Es permet l’obertura de l’interior de bars d’oci nocturn i discoteques amb les condi-
cions següents:

  Ocupació màxima del d’un terç de l’aforament (respecte a la llicència municipal).

 La pista de ball només es pot fer servir per a la ubicació de taules i no es pot 
ballar.

 Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància de 
2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

  Es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir 2 me-
tres de separació entre persones.

  En qualsevol cas l’usuari ha de romandre assegut durant l’estada dins del local o 
bé consumir a la barra.
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 El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contac-
te entre clients.

Es permet l’obertura de les terrasses amb les condicions següents:

  Ocupació màxima del 75% de les taules (respecte a la llicència municipal).

 La pista de ball només es pot fer servir per a la ubicació de taules i no es pot 
ballar.

  Màxim de 20 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la dis-
tància mínima de seguretat.

  Es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir 2 me-
tres de separació entre persones.

 En qualsevol cas l’usuari ha de romandre assegut durant l’estada dins del local o 
bé consumir a la barra.

 Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, aquesta distància de 
2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva 
disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de 
mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i 
altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

L’establiment haurà de dur a terme les mesures d’higiene següents:

 Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.

 Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i 
cadires, entre un client i l’altre.

  fer servir, prioritàriament, estovalles d’un sol ús.

 Eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc.

 Emmagatzemar en llocs tancats els elements auxiliars fora de les zones de pas 
dels clients i els treballadors.

  Evitar fer servir cartes o altres elements d’ús comú.

 fomentar el pagament amb targeta i desinfectar després de cada ús.

 Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 
m2 (excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es podran 
utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 
metres.



115

coronavirus / covid 19

 S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.

 Els hotels i els establiments turístics poden obrir amb limitacions. Les zones 
comunes poden estar obertes fins a un 50% del seu aforament. Es permet l’ús de 
piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments. Les classes en grup o espec-
tacles d’animació tindran un aforament màxim de 20 persones, sempre guardant 
la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Si no es pot garantir, és obli-
gatori l’ús de mascareta. Si es realitzen en espais tancats, caldrà ventilar la sala 2 
hores abans de l’ús previst. En finalitzar l’activitat, l’espai s’ha de netejar i desin-
fectar sempre.

 Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

 En el desenvolupament de l’activitat de turisme actiu i de natura està permès 
per a grups màxims de 30 persones, amb empreses registrades de turisme actiu i 
preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà garantir la distància interpersonal de 
2 metres: si no es pot, caldrà utilitzar equips de protecció adequats.

 Es pot contractar un guia turístic mitjançant cita prèvia i amb un màxim de 20 
persones. Caldrà garantir sempre la distància de seguretat de 2 metres i evitar 
aglomeracions. No es podran subministrar audioguies, material imprès o similar.

 No es poden fer activitats en locals o establiments; aquests només podran estar 
oberts en la zona de recepció, lavabos i vestidors, si s’escau, garantint sempre les 
distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

 Pel que fa les condicions d’ús dels lavabos per a les activitats de turisme actiu, 
l’ocupació d’aquests serà de màxim 1 persona per 4 m2, excepte quan l’hagin de 
fer servir persones que necessitin assistència. En el cas de lavabos més grans, es 
podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distàn-
cia de 2 metres. Els lavabos i vestidors han de disposar de sabó, gel hidroalcohòlic 
o desinfectants autoritzats, i cal netejar-los i desinfectar-los.

 El material necessari per fer l’activitat s’ha de desinfectar després de cada ús.

 Poden obrir els centres recreatius turístics, els zoològics o els aquaris sempre 
a un 50% de l’aforament i limitant a un terç l’ocupació de les atraccions i llocs 
tancats. Als establiments de restauració i d’allotjament que hi hagi a l’interior dels 
centres, els són aplicables les mesures establertes de manera general per al seu 
àmbit.
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  LOCALS I ACTES CULTURALS

 Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa o a un altre espectacle cultural es-
tan oberts al públic amb les condicions següents: limitant l’aforament al 50%, amb 
butaques preassignades i caldrà garantir la distància de seguretat de 2 metres a 
les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, s’hauran d’establir sistemes 
de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones. És obligatori l’ús de 
mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres 
amb altres persones.

 En els locals i establiments d’espectacles que no són ni cines, ni teatres, ni audi-
toris o similars, en espais tancats no es podrà superar el 50% de l’aforament auto-
ritzat ni reunir més de 80 persones.

 Quan els espectacles siguin a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut, guar-
dant la distància de seguretat, i no es podrà superar el 50% de l’aforament i com 
a màxim es podran reunir 800 persones. És obligatori l’ús de mascareta i mantenir 
una distància de 2 metres.

 Els museus, sales d’exposició, monuments altres equipaments culturals poden 
obrir amb limitacions del 50% de l’aforament de cadascuna de les seves sales i 
espais públics.

 Es podran fer visites obertes al públic de col·leccions i exposicions temporals així 
com activitats culturals o didàctiques.

 Per a les activitats culturals, educatives, conferències, tallers i concerts, es limi-
tarà l’assistència al nombre de persones que permeti mantenir una distància de 
seguretat interpersonal de dos metres. S’ha d’informar els usuaris del límit de par-
ticipants en la convocatòria de l’activitat. Així mateix, s’han de promoure activitats 
que no suposin proximitat física.

 S’ha de promoure l’habilitació de canals de participació no presencials.

 Les visites es poden fer en grups de fins a 20 persones.

 És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància 
física de 2 metres amb altres persones.

  CENTRES EDUCATIUS, ACADÈMIES I CONgRESSOS

 Es permet flexibilitzar mesures i la reobertura de centres i activitats presencials 
en l’àmbit no universitari, sense superar un terç de l’aforament. Sempre que sigui 
possible, es mantindrà formació a distància.

 Estan permeses les classes pràctiques de conducció. És obligatori l’ús de masca-
reta tant per part de professors com dels alumnes i cal desinfectar el vehicle.
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 Està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris 
dins l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. El 
nombre màxim d’assistents és de 80 i s’ha d’afavorir la participació no presencial.

  ACTIVITATS ESPORTIVES

 Es pot practicar esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, 
i dins d’instal·lacions esportives, sempre a la unitat territorial del domicili. Cal 
respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a 
terme les autoritats locals.

 Es pot fer lliurement, s’han eliminat les franges horàries.

 L’exercici físic es pot fer com a màxim en grups de 20 persones, sempre que no 
se superi el 50% de l’aforament màxim permès, i sense contacte físic, excepte en 
el cas de persones convivents.

 En la pràctica esportiva a l’aire lliure i a les instal·lacions esportives a l’aire lliu-
re, es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte 
físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès.

 Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, 
mantenint la distància social de 2 metres.

 Atès que hi ha activitats en què l’ús de mascareta no és compatible, cal garantir la 
distància de seguretat en tot moment i es recomana no anar a llocs concorreguts.

 En les instal·lacions i centres esportius es podrà fer activitat esportiva en grups 
de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de 
l’aforament màxim permès. No és necessari concertar cita prèvia.

 Es poden utilitzar els vestidors i les zones de dutxes. Cal garantir la neteja i des-
infecció de les instal·lacions.

 És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

 A les piscines d’ús esportiu no es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i es 
poden utilitzar els vestidors. Caldrà cita prèvia i establir torns.

 En el cas que la piscina es divideixi per carrils d’entrenament, caldrà evitar l’acu-
mulació de persones i que es compleixi la distància física de 2 metres.

 Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, 
mantenint la distància física de 2 metres.

 Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.
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FASE REPRESA
 DISTÀNCIA DE SEgURETAT

 Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de se-
guretat s’estableix en 1,5 m en general.

 A més, un espai de seguretat equivalent a 2,5 m2 per persona, excepte que per la 
tipologia de l’activitat hi hagi vigents valors més restrictius.

 MASCARETES

 Ús per persones de 6 anys en endavant.

 A la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o 
que estigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància 
física interpersonal de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una rela-
ció i un contacte propers de forma molt habitual.

 En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per 
cable de competència de la Generalitat. En el cas dels passatgers de vaixells i 
embarcacions, no és necessari dins de la cabina i a les cobertes o espais exteriors 
si es pot mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.Si tots 
els ocupants d’un vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un 
contacte propers de forma molt habitual, no serà necessari.No estan obligades al 
seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria 
que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.

Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’auto-
nomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin 
inviable la seva utilització.

Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els su-
pòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de 
les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions 
de les autoritats sanitàries.

 REUNIONS I TROBADES

Es permeten les reunions i trobades entre persones, incloent-hi la pràctica esporti-
va no professional ni federada, sempre que no comportin aglomeracions ni superin 
els aforaments vigents en cada cas.
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 PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPECIALMENT VULNERABLE

Les persones titulars de les diverses activitats han de garantir l’atenció preferent 
que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faci-
liti la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les 
autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin 
usar mascareta.

 FINS AL 24 DE JUNY INCLÒS, ESPAIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

A més, fins al 24 de juny inclòs, als espais de concurrència pública s’han de mante-
nir les limitacions d’aforament següents:

 Les previstes als plans sectorials d’activitats (enllaç)elaborats d’acord amb el que 
preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020.

 En cas que no n’hi hagi:

 - Edificis i espais tancats: 50% del màxim autoritzat en situació de normalitat.

 - Espais a l’aire lliure: 75% del màxim autoritzat en situació de normalitat.

A partir del 25 de juny inclòs, aforaments als espais de concurrència pública

 EN EDIFICIS I ESPAIS TANCATS:

- Un màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en seients preassig-
nats.

- 2,5 m2 per persona. Es pot reduir aquest espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:

 Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents o es fa preassig-
nació de localitats.

 Es preveuen mesures de circulació que evitin aglomeracions.

 En activitats a l’aire lliure:

- El valor corresponent a 2,5 m2 per persona.

- Es pot reduir l’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:

 Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents, hi ha control 
d’accés i sortida i dels fluxos interns.

 I, a més, hi ha un màxim de 2.000 persones de peu o 3.000 persones totes 
en seients preassignats per sector (espais limitats no permeables entre sí).
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 ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat ober-
ta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el 
consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús de mascareta constant, s’ha 
de garantir la distància d’1,5 metres entre persones.
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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”

01
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3. Mesures preventives pel retorn a l’activitat laboral

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.

A continuació, es posa a disposició una “guia de recomanacions per a empreses i 
persones treballadores sobre actuacions que es puguin produir per efecte del 
coronavirus SARS-CoV-2”.

En aquesta guia hi apareixen:

 Mesures prèvies a la represa de l’activitat

 Mesures en relació a la mobilitat

 Mesures relacionades amb les zones comunes i les zones de treball

 Mesures higièniques, de neteja i desinfecció

 Mesures pels serveis en entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària, resi-
dencial i en atenció domiciliaria

 Altres mesures de flexibilitat interna i organitzatives

Guia: https://bit.ly/2yaoeT9

També es pot consultar la “Guia de bones pràctiques en els centres de treball” que 
ha publicat el govern espanyol: https://bit.ly/2VuRrjk
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També es pot consulta les “Mesures higièniques per a la prevenció de contagis del 
COVID-19” que ha publicat el Ministeri de Sanitat:

https://bit.ly/3ahbLuh

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. 

 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/ 
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 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

NORMATIVA LABORAL EN RELACIÓ AL 
TELETREBALL (e-TREBALL)
Caràcter preferent del teletreball com a mesura organitzativa. 
Artículo 5 Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de març
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf

Estableix una pròrroga del caràcter preferent del teletreball de dos mesos. 
Artíclo 15 Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf

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.
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 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 re-
ducció d’aquesta quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les 
actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del COVID-19. 

S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals relacionades 
amb el COVID19, quan:

 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. 

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.
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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.

Pla MECUIDA. 
Artículo 6 Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de març
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/dof/spa/pdf

Estableix una pròrroga del Plan MECUIDA de dos mesos. 
Artíclo 15 Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril 
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/dof/spa/pdf

PERMISOS RETRIBUITS PER A PERSONES QUE 
TREBALLIN EN SERVEIS NO ESSENCIALS
(NO VIgENT)

IMPORTANT: Aquests permisos retribuïts recuperables es van aplicar pel 
període del 30 de març al 9 d’abril, per tant no esta vigent actualment

 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. 

 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.
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 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.

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.
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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.

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 



Resum de mesuRes econòmiques

130

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.

23. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
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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 PER A LA MOBILITAT DE TOTS ELS 
TREBALLADORS DE SERVEIS ESSENCIALS 
S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar 
que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i 
no obligat. Es pot obtenir a través d’aquest web:

https://bit.ly/2Ar3B61

Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certi-
ficat de l’empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. No està 
limitat a un model concret de certificat.

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-
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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.

 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.
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 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

El SEPE regularitzarà d’ofici l’augment de les prestacions de les persones afecta-
des per ERTO que correspongui per tenir fills/es a càrrec.

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.

 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

 Si tens un contracte temporal que finalitza abans de la fi del ERTO, men-
tre aquest duri es continuarà percebent la prestació que deriva del mateix. 
Quan finalitzi hauràs de sol·licitar la prestació que et correspongui.
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Amb data 12 de maig s’ha publicat un Reial Decret que modifica el de data 
17/3 sobre els ERTE’s i modifica algunes disposicions de cara a les noves eta-
pes de la pandèmia.

Els punts mes importants recollits en aquest Reial Decret:

 Les empreses que continuen en situació de força major derivada del Covid19 sen-
se poder reiniciar l’activitat s’allarga l’ERTO fins el 30 de juny del 2020. 

 Les empreses que puguin recuperar parcialment l’activitat aniran recuperant les 
persones treballadores en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva 
activitat, donant prioritat els ajustos en termes  de reducció de jornada.

 Aquests canvis no apliquen als ERTO’s per causes econòmiques, tècniques, orga-
nitzatives i de producció comunicats a partir del confinament.

 Totes les mesures extraordinàries de protecció de l’atur s’allarguen fins el 30 de 
juny del 2020.

 Es manté a la disposició addicional sisena la salvaguarda de la feina, amb el 
compromís de l’empresa de mantenir el treball durant el sis mesos a partir de la 
represa de l’activitat, encara que sigui parcial o nomes afecti a una part de la plan-
tilla.

 Nomes deixarà d’aplicar-se en casos d’acomiadament declarat procedent. Tam-
poc en els contractes temporals quan expiri el temps de durada o la realització de 
l’obra i servei pel que es va motivar el contracte.

 De tota manera aquest compromís es valorarà segons els sectors i les normati-
ves laborals i la variabilitat i estacionalitat del treball.

 No aplicarà el compromís a les empreses que hi hagi risc de concurs de creditors.

Causes que poden motivar el retard en el reconeixement d’un ERTO i com és 
podem solucionar.

https://bit.ly/3gzJhQz

Mes informació: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
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 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.

 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.
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 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/2W608m3

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. 

 Reobertura gradual de les Oficines de Treball amb cita prèvia

Les oficines obertes al públic realitzaran atenció presencial, però sempre amb 
cita prèvia, ja que s’han tancat les sales d’espera al públic.

Es podrà demanar cita prèvia a través del telèfon gratuït 900 800 046, (la 
persona que us atengui us facilitarà la cita prèvia, si la vostra oficina està oberta 
al públic).

https://bit.ly/2Z1LD2C

 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

07
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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, en horari d’atenció 
telefònica de dilluns a divendres de 8h a 14 h a través del:

https://bit.ly/34CxefD

 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

 Per a les persones que mai han estat inscrites al SOC s’ha implementat un for-
mulari per donar-se d’alta com a demandant d’ocupació. Les dades s’envien direc-
tament a les bases de dades del SOC. https://bit.ly/2WvcGSf

 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. 
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Nota important: Informació actualitzada en data 20/04. La inscripció com a demandant d’ocupació no comporta automàticament el reconeixement de cap prestació. 

T R À M I T S  E N  L Í N I A  P E R  E F E C T U A R  A M B  E L  S O C  I  E L  S E P E

I N I C I

He estat acomiadat/da o el meu 
contracte de treball ha finalitzat 

recentment i vull actualitzar la meva 
situació laboral

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

Opció 1

Truco al SOC      
900 800 046

De dilluns a 
divendres. 8 a 14 h

Un agent de l’Oficina m’atendrà telefònicament per
a fer la meva inscripció com a demandant d’ocupació.

V U L L  S O L · L I C I T A R  L ’ A T U R  O  U N A  A L T R A  P R E S T A C I Ó

V U L L  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

Opció 2
Faig la tramitació en línia

Puc inscriure’m autònomament omplint les dades
del formulari i enviant la sol·licitud d’alta.

Web del SOC
Ja m’he inscrit com a 

demandant d’ocupació

Telèfon d’atenció del SOC

Si estàs afectat/da per un ERO o un ERTO, 
no has d’efectuar cap gestió, l’empresa 
contactarà directament amb el SEPE.

Si no estic afectat per un ERO o un ERTO, contacto amb el  SEPE per sol·licitar 
l’atur o una altra prestació, a través de la seva pàgina web.

Contacto amb el SEPE

Persones treballadores afectades 
per ERO o ERTO

B

https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/COVID-19/preguntas-frecuentes.html

https://bit.ly/2yIkrfX

Vídeo explicatiu del SOC de serveis i tràmits: 

https://bit.ly/35Ca0Xx
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08 PROCEDIMENT PER A TRAMITAR LES 
PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ EN CASOS DE 
FI DE CONTRACTE O ACOMIADAMENT 
(Només per a 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: Les presentacions de sol·licituds fora de termini no implicarà la pèrdua 
de cap dret en relació a la prestació o subsidi. Aquesta mesura tindrà vigència fins 
a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.

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

Si al fer el tràmit, s’indica que no es pot oferir cita a l’oficina indicada, caldrà om-
plir directament el formulari de pre-sol·licitud individual de prestacions per des-
ocupació. 

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

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

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.

S’han habilitat altres telèfons d’atenció d’un servei provincial (BCN) per 
resoldre dubtes:

900 812 400  93 619 09 98  901 119 999

En aquest enllaç hi trobareu respostes a possibles preguntes que puguin sorgir en 
el tràmit: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ciutadans-00005

En aquest enllaç podreu consultar l’estat de la vostra prestació: 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00B 
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IMPORTANT: Amb data 21/5/20 el BOE ha publicat tres convenis signats pel SEPE 
amb tres organitzacions bancaries (CECA, Asociación Española de Banca i la Union 
Nacional de Cooperativas de Crédito) per a l’avançament de prestacions d’atur 
prèviament reconegudes pel SEPE.

Podran ser beneficiaris d’aquestes bestretes les persones que tenen reconeguda 
una prestació o subsidi d’atur des de l’ú de maig (inclòs), amb efectes econòmics 
entre el 14 de març de 2020 i la data de fi de vigència d’aquest conveni, sempre 
que les prestacions o subsidis siguin competència del SEPE.

Nomes es podrà accedir a la bestreta coincidint amb l’abonament de la primera 
mensualitat de la prestació a la que tingues dret.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS PER A PERSONES 
AFECTADES PER LA SITUACIÓ DE CRISI 
OCASIONADA PER LA COVID-19
(NO VIgENT)

IMPORTANT: Amb data 14 de maig el pressupost destinat a aquesta ajuda es 
va exhaurir i ja no es pot sol·licitar

Es tracta d’un ajut extraordinari de 200 euros que s’haurà de destinar a l’ad-
quisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bà-
sics. L’objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació 
de vulnerabilitat econòmica

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subminis-
traments bàsics i serà compatible amb qualsevol altra prestació rebuda.

Termini: del 30 d’abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació.

 A QUI VA DIRIgIT:

A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits 
següents:

 Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació tempo-
ral d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del 
Reial Decret llei 8/2020.
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 Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació tempo-
ral d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els 
supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

 Treballadora per compte aliè, fixe discontinu, afectada per un ERTO d’acord amb 
el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

 Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.

 Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

La sol·licitud de la prestació es fa via on-line en aquest enllaç:

https://bit.ly/2VQbhr1

Consulta les resolucions d’atorgament aquí:

https://bit.ly/3cic8q3

SUBSIDI D’ATUR PER FI DE CONTRACTE 
TEMPORAL

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 vigència igual o superior a 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. 

 Com a contractes temporals també s’inclouen els contractes d’interinitat, forma-
tius i de relleu. 

 finalització de la relació laboral de forma involuntària per part del treballador a 
partir del 15 de març de 2020.

 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 euros) independentment de si el 
contracte ha estat a temps parcial o a temps complert.

€
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 SOL·LICITUD:

Omplir el formulari de pre-sol·licitud disponible a la Seu Electrònica del SEPE.

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio

El termini de presentació s’iniciarà a partir del dia següent de la publicació de la 
resolució del SEPE al BOE.

 REQUISITS:

Inscripció como a Demandant d’Ocupació no Ocupat al SOC.

 Durant la vigència de l’estat d’alarma, la inscripció como a demanant d’ocupació 
la farà d’ofici el SOC, sempre i quan la persona sol·licitant hagi estat anteriorment 
inscrita.

 Inscripció per internet:

https://bit.ly/3fjRWG9

  La persona sol·licitant no podrà percebre la Renta Garantida.

  La causa del fi de la relació laboral ha de ser involuntària per part de la persona 
treballadora.

 DURADA:

  El dret a percebre el subsidi s’iniciarà a partir del dia següent en que s’hagi ex-
tingit el contracte de durada determinada.

  En el cas de tenir vacances pendent de gaudir, el dret a percebre els subsidi 
s’iniciarà un cop finalitzat el període de vacances.

  La durada del subsidi serà d’un mes, ampliable si així es determina per Reial 
Decret, però no es podrà percebre en més d’una ocasió. 

Resolució del SEPE publicada amb data 04 de Maig de 2020:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
Per a més informació: 
https://bit.ly/2Wd9eNX

SUBSIDI PER A PERSONES TREBALLADORES DE 
LA LLAR 
  El podran percebre persones incloses en el sistema especial de treballadores de 

la llar que acreditin la pèrdua parcial o total de l’activitat a partir del 14 de març de 
2020 causada per la crisi sanitària del COVID-19.

11
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  L’acreditació podrà fer-se a través de:

  Una declaració responsable firmada per la persona contractant. En cas 
de que hi hagin més d’una persona contractant, s’haurà de presentar una 
declaració per a cada un dels treballs suspesos total o parcialment.

El model de declaració responsable es troba a la seu Electrònica del SEPE 
on la persona contractant declara que la persona treballadora ha deixat 
de prestar els seus serveis per a reduir el rics de contagi per COVID-19 i per 
causes alienes a la seva voluntat.

  La carta d’acomiadament.

  La Comunicació de desistiment de la persona treballadora.

 La baixa al 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 interpro-
fessional establert, exclosa la part proporcional de les pagues extres.

 Aquest subsidi serà incompatible per la incapacitat temporal o pel permís re-
tribuït 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 con-
text de la lluita contra el COVID-19.

 SOL·LICITUD:

 Omplir el formulari disponible a la Seu Electrònica del SEPE, adjuntant el docu-
ment que acrediti la pèrdua parcial o total de l’activitat.

 El termini de presentació: s’iniciarà a partir del dia 5 de maig i fins 1 mes després 
de la fi de l’estat d’alarma

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

 En el cas que es mantingui alguna de les relacions laborals, la persona treballa-
dora haurà de presentar una declaració responsable subscrita per la o les persones 
contractants on constarà les retribucions netes percebudes.



Resum de mesuRes econòmiques

144

 En el cas que la persona sol·licitant estigui realitzant activitats per compta prò-
pia haurà d’aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos derivats 
d’aquesta activitat.

 DURADA:

 El dret a percebre el subsidi s’iniciarà a partir de la data que es produeixi la re-
ducció total o parcial de l’activitat o a partir del dia que finalitza la relació laboral.

 La durada del subsidi extraordinari s’estendrà fins l’últim dia de la vigència de la 
mesura en conformitat al Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

 PAgAMENT DEL SUBSIDI: 

Es percebrà per períodes mensuals. L’abonament serà el dia 10 de cada mes.

 COMUNICACIÓ DE CANVIS DE LA SITUACIÓ LABORAL:

 La comunicació dels canvis produïts en la situació laboral o en les retribucions 
s’haurà de produir en un termini de 3 dies naturals.

 La no comunicació d’aquests canvis, així com la falsedat dels mateixos, suposarà 
l’extinció del subsidi i la devolució de les quantitats percebudes, a més de les san-
cions corresponents.

Per a més informació de com sol·licitar el subsidi: 

https://bit.ly/2L5vqD9

Resolució del SEPE publicada amb data 04 de Maig de 2020:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf

 NORMATIVA: 

https://bit.ly/2L0J5Lw

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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MESURES I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A 
PROFESSIONALS DE LA CULTURA
1. Ampliació de la Protecció per Atur per als membres del 
Col·lectiu Artístic.
 Persones del col·lectiu artístic, donats d’alta al règim general de la Seguretat Social.

 Hauran de tenir un mínim de cotització.

 Prestació per a aquelles persones del col·lectiu no afectades per un ERTO.

 SOL·LICITUD:

 A través de la seu electrònica del SEPE si es disposa el certificat digital, DNIe o 
Cl@ve.

 formulari pre-sol·licitud disponible a la seu electrònica del SEPE

 Via telefònica.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf

2. Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per  
a professionals de la cultura
És un ajut econòmic extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les perso-
nes que es dediquen professionalment a les arts escèniques, arts visuals, música 
i audiovisual, i d’altres activitats culturals. Consisteix en un pagament únic amb 
l’objectiu de facilitar l’adquisició de subministraments bàsics.

 SOL·LICITUD:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-basica-professionals-arts

Més informació:

https://bit.ly/2UTZ97j

12
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ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ A LES 
PERSONES QUE HAN FINALITzAT CONTRACTE I 
AL PERSONAL FIX DISCONTINU
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

 Les extincions de contracte produïdes durant el període de prova  a partir del 
9 de març de 2020, a instància de les empreses, tindran consideració de situació 
legal d’atur.

 Les persones que, a partir de l’1 de març de 2020,  hagin signat una baixa volun-
tària del seu últim contracte per tenir un compromís ferm de subscripció d’un 
contracte amb una altre empresa, si aquesta hagués desistit al contracte com a 
conseqüència de la crisis derivades del COVID-19, tindran consideració de situació 
legal d’atur.

 El personal fix discontinu que hauria d’haver estat trucats per a treballar durant 
el període d’alarma:

- Es podran acollir-se a les mesures establertes en l’Article 1 segons el Real Decre-
to-ley 8/2020.

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

- Totes les persones que es trobin en aquest situació tindran dret a prestació con-
tributiva, tinguin o no tinguin un període el mínim de cotització.

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.
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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

Amb data 27/5 s’ha publicat el RD 19/2020 que prorroguen les mesures adoptades al 
RD 13/2020 fins al 30/9/2020.

Al mateix temps els joves estrangers de tercers països dintre els 18 i 21 anys, amb 
permís de treball al sector agrari, podran accedir a una autorització de treball i 
residencia per dos anys renovable a dos mes i valida per tot el territori de l’estat 
espanyol sense limitació per ocupació i sector d’activitat.  

Mes informació:

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

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

INgRÉS MÍNIM VITAL
Amb data 1/6 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, 
pel que s’estableix l’ingrés mínim vital. Com a prestació dirigida a prevenir el 
risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o integrades en 
una unitat de convivència, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat per no 
tenir recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats més 
bàsiques.

€
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 QUÈ ÉS?

L’ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que 
garanteix uns ingressos mínims per a qui manca d’ells. 

Es rebrà sempre que la persona compleixi els requisits d’accés.

 QUINA QUANTIA ES REBRÀ?

S’estableix un mínim de 462 € al mes per a una persona adulta que visqui sola.

Aquesta quantia s’incrementarà en 139 € al mes per persona addicional (adulta o 
menor) en cas de tractar-se d’unitats de convivència, fins a un màxim de 1.015 € al 
mes.

En cas de famílies monoparentals, a més, s’afegeix un complement de 100 €.

L’ingrés mínim vital es cobrarà mensualment en 12 pagues i serà compatible 
amb altres ingressos sempre que no superi el llindar establert. Per tal de no 
des incentivar la participació en el mercat laboral, la percepció de l’IMV serà 
compatible amb les rendes del treball i l’activitat econòmica per compte propi de 
la persona beneficiaris individual, i, si fos el cas, d’un o varis membres de la unitat 
de convivència en els termes i amb els límits que s’estableixi en el reglament. En 
aquest cas l’IMV serà la diferencia entre aquests ingressos i el llindar establert per 
aquesta llar.

 QUINS SON ELS REQUISITS PER SOL·LICITAR L’INgRÉS MÍNIM 
VITAL?

L’IMV estableix “una renda garantida” a tot el territori nacional per a totes les 
persones que compleixin els següents requisits:

 Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s’estableixen

 Tenir entre 23 i 65 anys o 18 si hi ha menors a càrrec.

 Portar un any de residencia legal a Espanya en el cas de ciutadans estrangers i 
residencia continuada i ininterrompuda a Espanya durant al menys l’any anterior a 
la presentació de la sol·licitud en el cas de ciutadans espanyols.

 Haver viscut independentment al menys 1 any en el cas de les famílies i 3 anys 
en el cas de persones soles.

 En el cas d’unitats de convivència, haver-se format al menys 1 any abans de la 
sol·licitud. Es considera una unitat de convivència a les persones que viuen al 
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mateix domicili, unides per vincle matrimonial o que estiguin constituïdes com a 
parella de fet, i els seus familiars fins a segon grau per consanguinitat i afinitat, 
adopció, guarda amb fins d’adopció i acolliment familiar. També es considera 
unitat  de convivència una persona víctima de violència de genera i domestica que 
hagi abandonat el seu domicili familiar  amb els seus fills menors i familiars en las 
mateixes condicions que el punt anterior.

A la normativa es recolliran fins a 14 tipus de llars definitius en funció del número 
de menors a càrrec, de si son monoparentals, si son persones que viuen soles etc.

 Haver sol·licitat prèviament les prestacions a les que es pogués tenir dret.

 Estar inscrits com a demandants de treball.

A banda d’aquests requisits bàsics, l’accés a l’IMV dependrà exclusivament del 
nivell d’ingressos i del patrimoni de la persona que ho sol·liciti.

Qualsevol persona amb ingressos inferiors a la renda garantida per l’IMV i un 
patrimoni menor al màxim establert podrà ser beneficiaria de l’IMV.

 QUÈ ES CONSIDERA VULNERABILITAT ECONÒMICA?

Que la renda del sol·licitant no arribi al llindar d’ingressos fitxat per aquest tipus 
de llar. A mes a mes es farà un test de patrimoni que exclourà a les persones que 
superin els límits fitxats per a cada tipus de llar, partint dels 16.614€ per a les llars 
unipersonals, descomptant l’habitatge habitual.

 COM PUC SOL·LICITAR L’IMV?

L’accés a la prestació es podrà fer, a partir del 15 de juny, mitjançant una sol·licitud 
de la persona interessada pels canals telemàtics (la Seu electrònica de la 
Seguretat Social, a la que hi haurà un assistent virtual i un simulador, així com un 
numero 900) que la Seguretat Social posarà a disposició de tots els ciutadans/es.

El telèfon gratuït de la Seguretat Social per a fer consultes és:
900 20 22 22 (horari d’atenció de 9 a 14.30 h)

Enllaços de sol·licitud
Sense certificat digital: https://imv.seg-social.es/
Amb certificat o Cl@ve: https://bit.ly/2BelBkr

A mes a mes, també es podrà enviar la documentació per correu ordinari.
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Es signaran convenis amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals per a 
que puguin ajudar a les persones interessades a realitzar la sol·licitud.

Simulador del IMV:
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
https://bit.ly/3fegPCz
https://bit.ly/3cIMZnV

Més informació:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm

 COM PUC DEMANAR CITA PRÈVIA A LA SEgURETAT SOCIAL?

 Trucant als telèfons d’informació 901 16 65 65 i 901 10 65 70 

 Sol·licitant la cita prèvia de la pàgina web. 

Un cop sol·licitada la cita prèvia, la Seguretat Social es posarà en contacte amb la 
persona sol·licitant per decidir si la consulta es pot resoldre per telèfon o bé cal 
donar cita prèvia perquè la persona es desplaci a l’oficina de la Seguretat Social.

Enllaç per presentar la sol.licitud: https://bit.ly/3i7nqAE

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 
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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

 En situació d’urgència social adreceu-vos als Serveis Bàsics d’Atenció Social
https://bit.ly/3cCgt7q

 Pots treballar i rebre la RgC si treballes amb un contracte parcial amb els 
següents casos:

- famílies monoparental amb fills a càrrec
- Persones majors de 55 anys que portin molt temps a l’atur
- Persones receptores de la RGC que trobin feina poden seguir rebent la 
prestació complementària d’inserció durant 6 mesos
- Persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció a 15 de setembre i 
que l’estiguin comptabilitzant amb rendes de contractes a temps parcial

Per a més informació podeu consultar a: 
https://bit.ly/2xrf2cw
https://bit.ly/39zOtPG

MESURES I AJUTS EXTRAORDINARIS PEL 
LLOgUER DE L’HABITATgE HABITUAL
1. Mesures adreçades al suport del pagament de lloguer de 
persones vulnerables

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.

 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.

17
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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.

2. Ajuts extraordinaris de la generalitat de Catalunya per a 
pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques 
sobrevingudes per la COVID-19

IMPORTANT: es suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’aquests 
ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin 
analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presenta-
ció de noves sol·licituds.

https://bit.ly/3bRxdH3

 Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer i dels sub-
ministraments, des d’abril a setembre.

 Requisits econòmics:

El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes 
anterior a la sol·licitud de l’ajut, no pot ser superiors a 1.613,52€ mensuals.

El màxim dels ingressos mensuals s’amplia a 2.151,36€ quan la unitat 
familiar (cònjuges i descendents sota tutela  que conviuen junts) tinguin a 
càrrec un membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 
33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que 
l’incapaciti per a treballar.
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Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el 
límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20€. A més, aquests ingressos 
màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 
80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

Les despeses de lloguer mes les despeses dels subministraments bàsics han 
de ser igual o superar el 35% del conjunt d’ingressos de la unitat familiar.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros 
(inclosos la renda, els seus endarreriments, l’impost de béns immobles (IBI), 
la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la 
repercussió de les obres de millora).

 La subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, 
Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva 
jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos a conseqüència 
de la COVID-19.

 En cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres d’ordinaris, l’import total de l’ajut 
no pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament.  

 Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d’un contrac-
te de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de 
la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que 
pugui acreditar.

 La presentació de la sol·licitud:

Es pot sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre.

Preferentment s’haurà de fer la sol·licitud via telemàtica. 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

També s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 
922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les 
perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament. L’aten-
ció telefònica serà de 9 a 14 hores.

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds 
al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació 
completa, fins a exhaurir el pressupost.

Per a més informació: https://bit.ly/2Xd1xX8
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3. Convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a 
aquest any 2020 de la generalitat de Catalunya.
La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és 
a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que supo-
sa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% 
de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual 
o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la 
renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual 
o superior al 40% dels ingressos. https://bit.ly/36f5Cro

PRÒRROgA AUTORITzACIÓ DE PERMISOS DE 
RESIDÈNCIA I TREBALL
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf

 Quedaran automàticament prorrogades les autoritzacions temporals de resi-
dència i/o treball previstes en la normativa d’estrangeria:

- Que expirin la seva vigència durant l’estat d’alarma i les seves successives 
pròrrogues

- Que hagin expirat en els noranta dies naturals previs a la data en què es va 
decretar l’estat d’alarma

 No caldrà l’emissió d’una resolució individual per a cada una d’elles per l’Ofi-
cina d’estrangeria

 La pròrroga automàtica s’iniciarà el dia següent de la caducitat de l’autorització 
i s’estendrà fins que passin 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

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
A partir de dilluns 8 de juny Promoció Econòmica de Sabadell S.L reprendrà part 
dels serveis presencials que complementen els serveis telemàtics activats durant 
l’estat d’alarma. Per  poder accedir als serveis en qualsevol dels seus formats les 
persones interessades poden sol·licitar una cita prèvia des de dilluns 1 de juny. La 
manera de fer-ho és omplint el formulari que es pot consultar al web vaporllonch.
cat (https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres)  o bé trucant al 93 745 31 
61. Si alguna persona desitja sol·licitar una cita prèvia adreçant-se personalment a 
la recepció del Vapor Llonch ( ctra. de Barcelona, 208 , bis) també ho podrà fer des 
de dilluns 1 de juny. L’horari d’atenció al públic telefònic i presencial és de dilluns 
a divendres de 9 a 14 h. 

Per garantir la prestació dels serveis públics i al mateix temps continuar vetllant 
per la seguretat de la ciutadania i del conjunt del personal en la situació 
provocada per la Covid-19, s’han adequat els edificis vinculats a la regidoria de 
Desenvolupament Econòmic de cara a la reobertura progressiva mentre avanci la 
desescalada. 

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  

Recordar que teniu a la vostra disposició les pàgines web: 

vaporllonch.cat / sabadellempresa.cat / sabadelltreball.cat
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INFORMACIÓ I RESPOSTES A LES PREgUNTES 
FREQÜENTS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS PER 
DIFERENTS TEMÀTIQUES
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/

Troba tota la informació sobre les fases del desconfinament, els ajuts que estan 
en termini i les mesures que impulsa la Comissió per a l’elaboració del pla per a 
la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) per ajudar la ciutadania i 
les empreses a sortir de la crisi provocada per la COVID-19.

https://web.gencat.cat/ca/activem/index.html

Està disponible una aplicació amb tota la informació sobre l’Ingrés Mínim Vital, 
les mesures de protecció a les persones treballadores i la resta de mesures ur-
gents.

L’aplicació és diu “Escudo Social” es pot trobar tant a Google Play (Android) com 
a l’App Store (Iphone)
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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. 
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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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