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Finançament Covid-19 per a Pimes

Govern central
1. Ajornament d’impostos del Govern de l’Estat (AEAT) COVID-19 -Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT)
https://www.agenciatributaria.es
El govern de l’Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d’ajornaments en l’àmbit
tributari.
Descripció:
Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions
tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020
(declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer,
març i abril).
Es podran ajornar aquells deutes tributaris que no superin els 30.000 euros, sense
necessitat d’aportar cap tipus de garantia.
Les condicions de l'ajornament seran les següents:
El termini serà de sis mesos.
No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
2. Línia específica per a PIMES i autònoms que necessitin assessorament per a poder
implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada
pel COVID-19.
https://sede.red.gob.es/acelera-pyme
Descripció:
A través del Programa Plan Acelera destinat a donar suport a l’acceleració de la digitalització a les PIMES, s’ha obert una línia específica per a PIMES i autònoms que necessitin
assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada pel COVID-19.
El programa està dividit en tres mesures:
1. Mesures de suport per tal d’accelerar el procés de digitalització des del assessorament i la
formació.
La creació del portal Acelera Pyme on s’informa de tots els recursos disponibles per a la
digitalització i concretament per aplicar solucions de teletreball.
Ampliació del nombre d’oficines físiques amb la col·laboració de les Cambres de
Comerç.
Llançament del programa Acelera-PYME -Talento per reforçar la formació de les empreses en solucions i eines per a la digitalització.
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2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les
empreses.
3. Mesures de finançament per impulsar el projecte i en particular la seva digitalització i
pal·liar l’impacte del COVID-19.
3. Línia per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms pels efectes del COVID-19
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/
Descripció:
Amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del
COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al
finançament concedit per entitats de crèdit i altres entitats a empreses i autònoms per a
atendre les necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de
circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries i altres necessitats de liquiditat.
Es podran concedir avals por un import màxim de 100.000 milions d’euros.
La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar
el finançament per fer front a salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat,
incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.
S’amplia el límit de l’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar les Líneas ICO
de finançament a empreses i autònoms.
Característiques principals:
Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020
Import màxim del préstec per client: màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses
operacions de préstec a autònoms i empreses (ajut mínims).
Anàlisi del perfil de riscos i condicions d'elegibilitat de l'operació:
S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d'euros que hagin estat aprovades per
l'entitat conforme a les seves polítiques de riscos, sense perjudici de comprovacions
posteriors sobre les seves condicions d'elegibilitat.
S’avalaran les operacions per sobre de 50 milions d'euros una vegada que ICO hagi
analitzat el compliment de les condicions d'elegibilitat de manera complementària a
l'anàlisi de l'entitat financera.
Percentatges màxims dels avals.
En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80% de l'operació.
En empreses que no reuneixin la condició de PIME l'aval podrà cobrir com a màxim el
70% de noves operacions i el 60% d'operacions de renovació.
Terminis:
Termini de sol·licitud dels avals: Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de
2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat
de la UE, per Acord de Consell de Ministres.
Termini de venciment màxim de l'aval: El termini de l'aval emès coincidirà amb el
termini de l'operació fins a un màxim de 5 anys.
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Tramitació
A través de les entitats financeres.
4. ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid19 / Thomas Cook
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexasDescripció:
Nova línia COVID-19 llançada per l'ICO per un import de 400 milions d'euros. Aquesta línia
està dirigida a tots els autònoms i les empreses, amb domicili social a Espanya, que desenvolupin la seva activitat en sectors afectats pel descens de la demanda com a conseqüència
de la crisi sanitària. Aquests sectors, definits per l'ICO, són:
Turisme
Transport
Hostaleria
Educació
Activitats recreatives, d'oci i entreteniment
Cada titular podrà sol·licitar:
Import màxim de 500.000 euros
Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de carència)
TIN fix de l'1,49% (TAE de l'1,50%)
Inversions finançables: necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.
Totes les operacions tenen el 50% de garantia, atorgada per l'ICO.
5. Mesures extraordinàries d'aplicació a programes ja existents del CDTI per ajuts
R+D+I
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
https://www.cdti.es
Descripció:
Mesures extraordinàries per a empreses en matèria de R+D+I:
1. Aplicació sobre instruments CDTI ja en funcionament, i es materialitzen en:
Exempció de garanties per sol·licitar ajuts a projectes d’R+D+I.
Acceleració dels processos gestió i aprovació de projectes.
Ampliació de l’instrumento LIC-A a tot el territori nacional.
Flexibilització de terminis de justificació per a ajuts parcialment reemborsables.

6

2. Modificació del Fons de Provisions Tècniques associades a la Xarxa Cervera R+D+I, a
efectes de permetre el finançament de projectes d’R+D+I empresarial de pimes i empreses
de mitjana capitalització, mitjançant ajuts instrumentals a través de préstecs gestionats pel
CDTI.
Tramitació:
Ajuts R+D+I: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1
Xarxa Cervera R+D+I: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
6. Mesures flexibles en el programa INNVIERTE
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
https://www.cdti.es
El programa INNVIERTE té com a objectiu promoure la innovació empresarial mitjançant el
suport a la inversió de capital risc en empreses de base tecnològica o innovadores.
Descripció:
Amb l’objectiu d’arribar a un major nombre d’empreses s’ha flexibilitzat alguns dels
criteris del programa INNVIERTE.
Desaparició dels terminis anunciats a la web. Fins el moment, l’anàlisi dels inversors
homologats i les inversions a realitzar s’havien de portar a terme, un mes i mig abans
de la celebració de cada Consell. Amb aquesta mesura, desapareix aquests terminis.
La inversió mínima inicial podrà ser de 250.000 euros.
En aquelles situacions on els fons vagin destinats al desenvolupament tecnològic que
tinguin com objectiu un impacte en els protocols o tractaments relacionats amb el
COVID-19, es podran realitzar inversions inferiors a 250.000 euros.
7. Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores
CESCE - Agència de Crèdit a l’Exportació (ECA)
https://www.cesce.es/
Atenció al client: 902 11 10 10
Descripció:
Línia de crèdits de circulant gestionada per CESCE en la seva qualitat de gestor exclusiu
del les assegurances a compte de l’Estat. (Les cobertures seran atorgades per CESCE.)
Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos.
No tenen que estar lligats a contractes d’exportació.
Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la
crisis actual.
El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el 80%.
S’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant el segon en vigor després
d’haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.
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Beneficiaris:
Empreses espanyoles considerades com a pimes (segons definició del Reglament UE), així
com altres empreses de major mida, sempre que siguin entitats no cotitzades en les que
concorrin les següents circumstàncies:
Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització que compleixin, com
a mínim, un dels següents requisits:
Empreses en les que la xifra de negoci internacional representi com a mínim un
33% del total de la xifra de negoci, prenent com a referència la darrera informació financera disponible, o
Empreses exportadores regulars (aquelles que hagin exportat regularment durant
els darrers 4 anys).
Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat del COVID-19
Queden excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal o que tinguin
incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb la Administració,
registrades abans del 31 de desembre de 2019.

Generalitat de Catalunya
1. Ajornament de Tributs de la Generalitat de Catalunya
Entitat Agència Tributària de Catalunya
https://atc.gencat.cat/ca/inici/
Descripció:
Decret llei 7/2020 de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, d'acord i en el marc del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de gestió
tributària per tal de garantir el principi de seguretat jurídica davant la declaració de l'estat
d'alarma establert arran de la situació sanitària provocada pel COVID-19.
Al capítol V, “Previsions en matèria tributària”, i concretament a l’article 14, “Suspensió
dels terminis de presentació i ingrés de tributs”, el Decret estableix que:
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits
s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats
tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el 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 provocada pel COVID-19.
Termini:
Fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat per l’Estat Espanyol.
2. Finançament
ICF Institut Català de Finances – AVALIS
http://www.icf.cat/ca/inici/

8

Descripció:
L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 80% 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 comprometre a mantenir llocs de
treball.
Import:
Aval d’Avalis, pel 80% dels préstecs entre 50.000€ i fins a 1M€.
Aval d’ICF, pel 80% dels préstecs a partir d’1M€ i fins a 2,5M€.
Termini:
Fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès:
Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 1,75%.
Comissions:
Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de 0,52 % sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense
comissió d'obertura ni d'estudi.
Sol·licitud:
Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb
la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat
financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de
l’aval.
Data de finalització 31/12/2020
3. Liquiditat
ICF Cultura Liquiditat
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/
Descripció:
L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el
préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del
projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.
Import:
Entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.
Termini:
Fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Interès:
EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.
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Comissió:
Sense comissions.
Garanties:
A determinar en funció del projecte.
El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.
Termini:
Fins exhaurir pressupost
Sol·licitud:
Demana el teu préstec “ICF Cultura Liquiditat” (al formulari s’haurà d’especificar en el
camp “Breu resum de les necessitats de finançament” que es tracta de necessitats de
liquiditat pel COVID-19).
Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a
seguir.
4. Mesures per reduir el cost de l’electricitat
Mentre estigui en vigor el RD 463/2020 del 14 de març, es permetran les modificacions de
potència sense tenir en compte el requisit explicat en l’article 79.6 del RD 1955/2000
(mínim 12 mesos des de l’última modificació contractual). És a dir, l’usuari podrà ajustar les
potències a la demanda actual i, una vegada es restableixi l’activitat, canviar-les.
Adreçat a:
Subministres que preveuen un tancament superior a un mes.
Subministres de més de 50 kW on, mitjançant una connexió remota, es pot analitzar la
demanda de la potència a partir del 28 de març. Per fer-ho, necessitaran el número de
telèfon del mòdem de l’equip de mesura.
Els subministres de menys de 50 kW, al no tenir mòdem de comunicacions, s’haurà
d’estimar la potència idònia de contractacions mitjançant l’històric de potències en
cap de setmana (tancat).
En tarifes 3.x, l’estalvi estimat mensual es de 5,50€ per kW reduït en P1 i P2.
S’haurà de mantenir en P3 la potència màxima actual contractada per poder recuperar
la potència al restablir l’activitat.
En tarifes 6.x té molt més sentit acollir-se a aquesta mesura perquè:
Els mesos d’abril i maig només es facturen els períodes P5 i P6.
Es podrà reduir a mínims les potències de P1 a P4 al no haver-hi facturació en
aquests períodes els dos pròxims mesos.
El consum/demanda de potència és independent perquè, com s’ha dit, només
existeixen els períodes P5 i P6 a l’abril i al maig.
Reduir 10 kW de P1 a P4 implica una reducció de 75€/mes.
S’haurà d’informar a la comercialitzadora/distribuïdora amb un preavís de 10-15 dies
de la previsió de reobertura per evitar penalitzacions per excés de potència quan
s’iniciï novament l’activitat.
Aquest tràmit s’ha de realitzar a través de la vostra comercialitzadora o el vostre gestor
energètic, tenint en compte que ENERGÈSTIC us pot assessorar de manera gratuïta.
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5. Reducció del cànon de l'aigua per als consums dels mesos d'abril i maig
Entitat Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
aca.gencat.cat/ca/inici
Descripció:
Reduccions transitòries en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua per donar suport i
liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19.
Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicarà una reducció
en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als següents usos de l’aigua:
Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del
Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplicarà
als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de
gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la
càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l’apartat 4 de l’article 72 bis
de la mateixa norma, i als valors previstos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia
elèctrica.
Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que efectuen usos ramaders
d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos en l’annex 6
de l’esmentat Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que
els resulti d’aplicació.
Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics. Als usuaris
domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua, se’ls aplicarà un
tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els
apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
Tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables, d’acord amb allò previst en
l’article 69.8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en tots
els trams de consum que assoleixin.
Beneficiaris:
Contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders.
Termini:
Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la
repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos d’abril i maig
de 2020, en la liquidació que emeti directament l’ACA corresponent al mateix període de
consum.
En els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o
bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures
emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.
6. Moratòria en el termini de presentació de l’impost sobre estades en establiments
turístics
Entitat Agencia Tributaria de Catalunya
https://atc.gencat.cat/ca/inici/
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Descripció:
El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en
establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de
març del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre
els dies 1 i 20 d'octubre del 2020, d’acord amb el que preveu l’article 4, “Previsions en
matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de
13.3.2020).
Beneficiaris:
Empreses turístiques que ofereixin el servei d’allotjament i equipaments subjectes a
l’impost.

Entitats i organismes per fer seguiment dels ajuts
Servei a l’Empresa Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
empresa@santquirzevalles.cat
Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons industrials de Sant Quirze del Vallès:
info@poligonssantquirze.cat
www.accio.gencat.cat
https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
https://www.cambrasabadell.org/
https://www.pimec.org/es
https://institucional.cecot.org/
http://www.ccvoc.cat/

Altres enllaços d’interès
Govern Central:
Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19.
Ordre SND 310/2020, de 31 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen
com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.
Ordre SND/307/2020, de 30 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen
els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, i
el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de
residència i de treball.
Reial Decret Llei, de 29 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que es regula un permís
retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin
serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context
de la lluita contra el COVID-19.
Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació
de l'Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març.
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Reial Decret Llei, 9/2020 de 27 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten
mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del
COVID-19.
Ordre SND/298/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen
mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies funeràries per limitar la
propagació i el contagi pel COVID-19.
Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació
de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 4/2020, de 18 de febrer, pel que es
deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establert a l'artícle
52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
Ordre SND/299/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que es modifica
l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la que s'adopten mesures en matèria de
recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la
que s’exceptua temporalment l'acompliment de les normes de temps de conducció i
descans en els transports de mercaderies.
Ordre del Ministeri de Sanitat SND/293/2020, de 25 de març, per la que s'estableixen
condicions a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema
Nacional de Salut, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/292/2020, de 26 de
març, per la que es regula una segona adquisició i distribució de mascaretes per part
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Ordre del Ministeri de l'Interior INT/283/2020, de 25 de març, per la que es prorroguen
els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel
que se aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a
empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/286/2020, de 25 de
març, per la que es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents
de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destí a ports espanyols
per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/285/2020, de 25 de
març, per la que s'adopten mesures extraordinàries de flexibilitat en els àmbits de
l'aviació civil no regulats per la normativa de la Unió Europea en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19.
Ordre del Ministeri de l'Interior INT/284/2020, de 25 de març, per la que es modifica
l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, por la que es desenvolupa el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de tràfic i circulació de
vehicles a motor.
Ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
PCM/280/2020, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de
2020, pel que es modifica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel
que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel
COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els
Aeroports Espanyols.
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Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/279/2020, de 24 de
març, per la que s'estableixen mesures en matèria de transport d'animals.
Correcció d'errors del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacta econòmic i social del COVID-19.
Correcció d'errors del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures
urgents per respondre a l’impacta econòmic del COVID-19.
Ressolució del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, de 23 de març de 2020, de la
Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la que es publica l'Acord del Consell Territorial de
Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge
CE europeu.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/273/2020, de 23 de
març, per la que es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de
viatgers.
Instrucció del Ministeri de Sanitat, de 23 de març, per la que s'estableixen criteris
interpretatius per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de
març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de
tallers.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de
març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de
tallers.
Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la
suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/254/2020, de 18 de
març, per la que es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacta econòmic i social del COVID-19.
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de
14 de març.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Respostes a qüestions plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020, modificat pel
RD 465/2020.
Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març de mesures urgents per l’impacta del COVID-19.
Reial Decret Llei 6/2020 de 10 de març pel que s'adopten determinades mesures urgents
en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms,
inclosos els autònoms societaris.
Programa Acelera PYME Recursos, finançament i ajudes econòmiques, solucions
tecnològiques i assessorament per a pimes i autònoms.
Criteri sobre expedients de suspensió i de reducció de jornada per COVID-19 Ministeri de
Treball i Economia Social.
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Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre la prestació per
autònoms afectats pel COVID-19
Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Informació oficial del Ministeri de Sanitat. Recomanacions sanitàries i de salut pública
sobre el brot del nou coronavirus COVID-19
Nota sobre la incidència i mesures a adoptar derivades de la situació i evolució del
coronavirus (covid-19) en matèria de Formació Professional per a l’Ocupació en l'àmbit
de gestió del Servei Públic d’Ocupació Estatal
Generalitat de Catalunya:
Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials
Decret Llei 10/2020 de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries
per fer front a l’impacta sanitari, econòmic i social del COVID-19.
Acord GOV/53/2020 de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a
conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2.
Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per coronavirus de la
Generalitat de Catalunya (versions per mòbil, PDF i Word).
Canal empresa (Atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front
al COVID-19, assessorament i consell per a empreses i treballadors, ...).
Inscripció al "Marketplace empresarial COVID-19 d'ACCIÓ (Un servei d’oferta i demanda
empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus).
Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries.
Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic
Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a
la prevenció de coronavirus.
Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments.
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica.
Ajuts a l'activitat productiva i a l'ocupació
Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms
afectats econòmicament pel coronavirus
Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus
Unió Europea:
La CE autoritza els dos sistemes de garantía espanyols que permetran destinar 20.000
M € a les empreses i autònoms afectats pel Coronavirus
Marc temporal per mesures d'ajut estatal per recolzar l'economia en el brot actual de
COVID-19
Controls d'exportació d'equips mèdics i màscares per a països de fora de la UE
Equip de resposta i mesures per al coronavirus - Unió Europea
Declaració de l'EUROGRUP - Coronavirus del 16 de març de 2020.
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Finançament
Covid-19
per a persones
autònomes

Govern central
1. Moratòria pagament quotes Seguretat Social
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208)
En el Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març, en el que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, s’estableix pels autònoms una moratòria especial sense interès en el pagament de les seves quotes a la Seguretat Social dels mesos de maig, juny i juliol, per a ser abonades 6 mesos després.
També preveu la possibilitat de sol·licitar un aplaçament especial amb un 0.5% en la quota
del mes d’abril.
D'altra banda, es recull que aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a
percebre la prestació per cessament d'activitat regulada en el Reial decret llei 8/2020 i que
no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament
treballats del mes de març, podran abonar-fora de termini sense recàrrec.
Els requisits per poder sol·licitar aquesta moratòria s'establiran a través d'una Ordre Ministerial pendent de publicació termini sense recàrrec
2. Prestació extraordinària per cessament d’activitat
Dins el RD 8/2020, de 17 de març, preveu en el seu article 17 la prestació extraordinària per
cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma.
www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
A qui va adreçat?:
Tots els treballadors autònoms, independentment que s’hagi cotitzat o no per la
contingència de cessament d’activitat.
Els professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses i la facturació
dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi reduïda en un
75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.
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.
Requisits:
Estar afiliat i en alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma (13 de març de
2020), al Règim Especial de la Seguretat Socials dels Treballadors per Compte Propi o
Autònoms. Per tant, el sol·licitant ha de complir aquest requisit en la data de 14 de
març de 2020, data de publicació en el BOE del RD 463/2020, de 14 de març.
En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa, acreditar la reducció de
la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre
anterior. Si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors, la
valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si en la
data de la suspensió de l’activitat (o reducció de la facturació) no es complís aquest
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requisit, l’òrgan gestor convidarà al treballador autònom al pagament perquè en el
termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes degudes.
La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
El temps durant el qual es percebi la prestació s’entendrà com a cotitzat, tant per
contingències comunes com per contingències professionals.
Import i durada:
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.
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 durada superior al mes)
Incompatibilitat:
No tindran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que vinguessin percebent
una prestació o tinguin dret a una altra prestació del Sistema de Seguretat Social, tant si la
perceben com si no.
Com es sol·licita?
Pels autònoms que han hagut de cessar activitat per la declaració de l’estat d’alarma,
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 cessament
activitat (atur). Cada mútua té els seus formularis específics per a cada prestació.
Si no recordeu quina mútua vau triar, i no trobeu la documentació d’alta, ho podreu trobar
a través de la següent ruta: https://sede.seg-social.gob.es/
Una vegada a dins, cliqueu a sobre de la pestanya “CIUTADANS”. S’obrirà un menú i
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.
La reducció en la facturació es demostra aportant la informació comptable, com:
Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes. Còpia del llibre diari
d’ingressos i despeses.
Còpia del llibre registre de vendes i ingressos.
Còpia del llibre de compres i despeses.
La documentació ha d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci
constar que es compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a la prestació.
La prestació extraordinària es mantindrà fins a l’últim dia del mes en què finalitzi
l’estat d’alarma, en els supòsits de pròrroga que tinguin una durada superior al mes,
sempre que es mantinguin els requisits exigits.

18

A destacar:
No s’ha de retornar el rebut de la quota de març
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 manteniment de
l’activitat.
Per a més informació es pot consultar les FAQs de la Seguretat Social al respecte d’aquesta
prestació:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4d
d9-a2cd-ac44c96b46a9#172703AUT
3. Finançament
El Govern central ha aprovat el primer tram d’avals a empreses i autònoms de 20.000
milions d’euros, de la línia extraordinària de 100.000 milions. L’Institut de Crèdit Oficial
(ICO) l’obrirà als bancs per tal que concedeixin nous finançaments a qui ho necessiti, o
renovin les línies de crèdit vigents.
Condicions generals:
La línia d’avals, que depèn del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i
que consta al RD 8/2020, de 17 de març, s’ha concretat en els següents termes:
S’aplica tant a préstecs nous com a re-finançament d’empreses i autònoms que
s’hagin quedat, o vagin a quedar-se, sense liquidat degut a la crisi COVID-19 i no
puguin afrontar pagaments.
Es divideix a 50% per a Pimes i 50% per a grans empreses.
Aval per a Pimes: 80% tant per a nous préstecs com per a renovacions.
Requisits:
No estar en situació de morositat a 31 de desembre de 2019.
No estar en concurs de creditors el passat 17 de març.
Incompatibilitat:
Aquesta línia d’avals és totalment compatible amb la presentació d’un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació.
Per a més informació detallada, podeu consultar-ho aquí.
Moratòria de tributs
Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de presentació i ingrés des de
la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i fins el dia 30/05/2020.
Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de
la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma.
Més informació:
www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_1
9.shtml
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Generalitat de Catalunya
1. Línia d’ajuts de la Generalitat per a les persones treballadores autònomes afectades
econòmicament pel coronavirus
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
A qui va adreçat?
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de
prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –
persona física -, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació
com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre
que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
Requisits:
Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes hauran d'estar donades
d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb
domicili fiscal a Catalunya.
No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o
societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració
de societats, així com familiars de socis i religiosos.
L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes
de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les
persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
Import:
Fins a 2.000 euros, en un únic pagament, per a les persones treballadores autònomes.
L’import per a cada sol·licitant es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues
econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La
documentació es concretarà en les instruccions de la petició del ajut (pendent de publicació)
Com es sol·licita?
La presentació serà telemàtica, a través d’aquest enllaç:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades
coronavirus/
2. Línies de subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la
moda, amb la finalitat de donar suport a la reactivació econòmica d’aquests sectors
davant la situació derivada d’emergència sanitària COVID-19 a través del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)
* Les bases d’aquestes subvencions encara no estan publicades per la qual cosa ens
referim a la informació publicada en nota de premsa. Les bases s’espera que es publiquin
a mitjans d’abril:
http://ccam.gencat.cat/ca/actualitat/sala_de_premsa/nota-premsa/?id=384291
El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat avui un paquet de
línies de subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda,
amb la finalitat de donar suport a la reactivació econòmica d’aquests sectors.
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A qui va adreçat?
Comerços al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, tant individuals com associades o
agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la
declaració de l’estat d’alarma. També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors
esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a
la reactivació del sector de comerç.
Quines línies d’ajuda són?
Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:
Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda,
sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions
de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de
suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en
l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les
despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió
mínima subvencionable 2.000 euros.
Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i
els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de
caràcter públic-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les
zones comercials.
3. Finançament
La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, ha establert una línia d'avals per facilitar un volum de finançament a les empreses que es vegin
afectades pel Covid-19. Els préstecs comptaran amb l’aval del 80% de l’ICF o d’Avalis de
Catalunya.
A qui va adreçat?
Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d'emergència,
i no estiguin fent reduccions de plantilla.
Import:
Préstecs de les entitats financeres entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel
80% del principal.
Préstecs de les entitats financeres a partir d’1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l’ICF pel
80% del principal.
Interès:
Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURÍBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,75%.
Comissions: Comissió d’Administració i Risc (CAiR) del 0,52% sobre l’import total del
préstec. Sense comissió d’obertura ni d’estudi, ni per cancel·lació de l’aval.
Termini: un total de 4 anys, dels quals 1 és de carència.
Per poder tramitar aquests préstecs cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri,
ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.
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Requisits bàsics:
Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.
Que la tresoreria de l'empresa s'hagi vist afectada per l'actual situació d'alarma.
Incompatibilitat:
La línia d’avals ICF – Avalis és compatible amb un ERTO, ja que l’objectiu d’aquest últim és
mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no l’extinció dels
mateixos. En el moment que finalitzi l’ERTO, l’empresa ha de tenir els mateixos treballadors
que tenia abans de sol·licitar-lo.
Si voleu més informació sobre aquesta línia, podeu consultar-la aquí.
Les microempreses i els autònoms poden recórrer a la línia d’avals habitual que la Generalitat de Catalunya, a través de l’ICF i Avalis, ofereix a aquest tipus d’empreses, per a necessitats de circulant
Import: entre 25.000 i 250.000 euros.
Termini:
Pel circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys
inclosos.
Tipus d’interès: EURÍBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per a imports
inferiors a 100.000 €.
Comissions: sense comissió d’obertura i d’estudi, per cancel·lació anticipada, del
0,25%.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (Comerç)
1. Taxes per l’ocupació de via pública
S’allibera del seu pagament durant l’estat d’alarma a tots els comerços amb terrasses i
totes les parades dels mercats suspesos. Si la situació d’alarma s’allarga en el temps,
s’estudiarà també la modificació del calendari de la taxa per l’ocupació amb terrasses.
Tots els ajornaments i aplaçaments atorgats i amb venciment 1 i 16 d’abril i 1 i 16 de maig
queden ajornats fins a l'1 de juny.

Altres:
1. Grup Cassa: Ajudes a PIMES i Persones Autònomes
https://www.cassa.es/ajudapimes/
En què consisteix:
L’ajuda contempla dues línies d’actuació:
Per una banda, la congelació de les factures emeses mentre sigui vigent l’estat d’alarma
I per una altra, l’establiment d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades
factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6
mesos.
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Per a l’atorgament de l’ajuda es posarà a disposició dels interessats un servei personalitzat
d’atenció que podreu trobar a les bases d’atorgament adjuntes
A qui es dirigeix:
Petites i mitjanes empreses, això és, que ocupin a menys de 50 persones i quin volum
de negoci anual no superi els 8 M€
Treballadors autònoms.
Requisits:
Els destinataris de l’ajuda han de reunir els següents requisits:
Han d’acreditar que pertanyen a un dels col•lectius següents: petites i mitjanes
empreses i/o treballador autònom; i,
El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús
comercial/industrial1 pel qual es demana l’ajuda. El contracte amb CASSA ha d’estar en
vigor i ha de disposar d’ un comptador individual.
Com es sol•licita?
Per acreditar la pertinença a un dels col•lectius destinataris de l’ajuda s´ha d'enviar un
correu electrònic a: ajudapimes@cassa.es.També posem a disposició un servei d’atenció
telefònica exclusiu (laborables, de 8 a 15 h): 680 595 332.
S’informa que CASSA durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si així ho considera
necessari, es reservarà el dret a demanar informació addicional per verificar el contingut de
les declaracions responsables relatives a PIMES.
Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, només s’entendrà
atorgada l’ajuda si CASSA en aquest sentit ho notifica expressament a l’adreça de correu
electrònic que s’hagi facilitat.
2. Reducció del cànon de l'aigua per als consums dels mesos d'abril i maig
Entitat Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
aca.gencat.cat/ca/inici
El Govern de la Generalitat, amb la voluntat d’ajudar les famílies i les empreses a superar
la situació d’emergència i de crisi provocada pel COVID19 proposa una reducció del 50% del
cànon de l’aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020.
A qui es dirigeix:
Empreses, comerços i autònoms
Tots els usuaris domèstics
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Annexes d’interès
Mesures per a fer front a l’impacta econòmic i social del COVID19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
Informació sobre el Coronavirus per a persones treballadores, autònomes i per
empreses
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/
Qüestions sobre la situació especial COVID-19
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7?changeLanguage=es
Guies pràctiques del butlletí de la Seguretat Social
https://revista.seg-social.es/category/guias-practicas/

Altres enllaços d’interès
Caducitat del DNI
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/5.+NEXUS+COVID-19+Caducitat+DNI.pdf/85148d5d-ec3f-44c2-8acb-8b2a9e8d2c07
Certificats electrònics de pròxima caducitat
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/6.+NEXUS+COVID-19+Certificat+caducat.pdf/c9ccfff7-adb7-46cb-a15d-d74f96bd1352
Tràmits amb la Seguretat Social sense certificat
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/7.+NEXUS+COVID-19+Tr%C3%A0mits+SS+sense+certificat.pdf/fb35f67a-cc62-4d70-88ba-33feea525db3
Pla “Accelera” a través de l'entitat pública empresarial RED.ES
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/11.+NEXUS+COVID-19+Pla+Accelera.pdf/e698cb12-7780-4f7c-92d6-52d6cccf1a5c
Reducció de jornada
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/14.+NEXUS+COVID-19+Reducci%C3%B3+de+jornada.pdf/d985285b-1f73-4e9e-9f0a-8c481c7989c9
Expedients Temporals de Regulació de l’Ocupació
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/15.+NEXUS+COVID-19+Expedient+Regulaci%C3%B3+Temporal+Ocupaci%C3%B3.pdf/72f74f1e-740f-48
11-a398-688bc77cb097
Contractes temporals
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/20.+NEXUS+COVID-19+Contractes+temporals.pdf/abe07b41-2b0f-493d-ae6e-366c2759b4ee
Impossibilitat d’extingir contractes
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/21.+NEXUS+COVID-19+Impossibilitat+d%27extingir+contractes.pdf/17ffb461-2947-49c9-979f-82e51c0
5341c
Permís retribuït treballadores per compte aliè
https://www.diba.cat/documents/36150622/308253184/22.+NEXUS+COVID-19+Perm%C3%ADs+retribu%C3%AFt+treballadors+per+compte+ali%C3%A8.pdf/0
166e852-c67f-4d6e-b0cc-a77d9189d0e4
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Reducció a la meitat del cànon de l'aigua GENERALITAT DE CATALUNYA
https://bit.ly/2wvs6xp
Moratòria en el pagament del lloguer GENERALITAT DE CATALUNYA
https://bit.ly/33HgrHO
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Afectacions
Covid-19

persones treballadores
i aturades

Les oficines de treball

https://bit.ly/2L3mpdJ

Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís. Per tant, no s’hi pot
anar presencialment. Totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i les oficines de treball les re programaran en el moment en què sigui possible.
En aquest sentit el SOC triplica el personal d’atenció telefònica a través del telèfon gratuït
900 800 046 en l’horari de dilluns a divendres de 8h a 14h.
A través d'aquest servei es podrà donar resposta a preguntes de la ciutadania relacionades
amb com donar d’alta una demanda d’ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i tràmits
i/o consultes que normalment es realitzen des d’una Oficina de Treball.
Per accedir a aquest servei les persones usuàries hauran de trucar al telèfon gratuït 900 800
046. Un missatge enregistrat els demanarà el seu codi postal i, posteriorment, si la consulta
té a veure amb la inscripció com a demandant d’ocupació o amb altres consultes o tràmits,
en funció de la tipologia de la pregunta es respondrà directament o es derivarà a un altra
dispositiu.

Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des del dia
10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el demandant.
Recordar que 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. En tot cas us recordem que en aquesta situació excepcional
els terminis queden 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.
La inscripció com a demandant d’ocupació no comporta el reconeixement de cap prestació
però és un pas previ necessari.
Podreu realitzar el tràmit d'inscripció en el següent enllaç: https://bit.ly/3b7di6n

Procediment tramitació prestacions per desocupació
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
Les persones afectades per un ERTE/ERTO no han de fer cap tràmit amb el SEPE. La gestió de
la prestació es tramitarà entre l’empresa i el SEPE.
Les persones que s’hagin quedat sense feina i que no estiguin afectats per un ERTE/ERTO
han de seguir els passos següents:
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Si disposen de DNI electrònic, certificat digital o usuari cl@ve podran:
Obtenir el reconeixement de la prestació de cotització en el moment
Presentar la sol·licitud
Si no disposen de DNI electrònic, certificat digital o usuari cl@ve poden:
Omplir el formulari per a la pre-aplicació individual de prestacions per desocupació.
(Només presentar aquest formulari si s’ha acabat el contracte o heu estat acomiadats, no
omplir en el cas d’acomiadament per ERTE/ERTO. No enviar si ja s’ha sol·licitat una cita o
s’ha presentat la sol·licitud en el SEPE per un altre canal.)
Demanar cita prèvia telemàticament per ser atès pel SEPE (es demana, proporcionar un
correu electrònic).
Les oficines de SEPE estan tancades al públic, però es pot contactar a través del telèfon
gratuït habilitat: 900 81 24 00.

Borsa de treball Municipal (XALOC)
Des del Servei a l’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès seguim prestant servei
però només de forma telemàtica a través de correu electrònic ocupacio@santquirzevalles.cat,
i per telèfon 671.640.216, de dilluns a divendres de 8h a 15 hores.
És per aquests canals que treballen per assessorar i també per donar d’alta a la borsa de
treball les persones residents al municipi que es trobin a la recerca de feina de la mateixa
manera que també oferim orientacions laborals en línia.

Canya Jove– Servei de joventut
Assessoria laboral per a joves de forma telemàtica a través de correu electrònic
canyajove@santquirzevalles.cat, i per via whatsapp i telèfon a 607.545.784, de dilluns a
divendres de 9:30h a 15 hores. També us podeu posar en contacte amb la tècnica referent
d’ocupació juvenil per correu electrònic a l’adreça: morralmo@ccvoc.cat
Podeu seguir tota la informació actualitzada a través de les xarxes socials:
Twitter - @espaicanyajove
Instagram - @canyajove
https://www.facebook.com/canyajove.santquirze/

Normativa laboral en relació al dret d’adaptació de
l’horari i/o reducció de la jornada laboral per la cura
de persones
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. Són mesures excepcionals
del Reial Decret Llei 8/2020.
Es promou l’adaptació de l’horari i/o reducció de la jornada laboral fins al 100% per a la cura
de persones quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions
necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.
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
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prestació del treball, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi
de condicions que estigui disponible a l’empresa o que puguin implementar-se de manera
raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures. Empresa i persona treballadora han d’arribar a un acord.

Expetidents de regulació temporal d’ocupació
(ERTO/ERTE)
CAPÍTOL II. Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajustament temporal d’activitat per
evitar acomiadaments. Articles 22 a 28. Reial Decret Llei 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 directe 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 general, de la mobilitat de les
persones i/o les mercaderies, manca de subministres que impedeixin greument continuar
amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, 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.
Tipus:
De suspensió de contracte de treball: en aquest cas es suspenen els contractes 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 cobraria l’atur.
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 proporcionalment i es cobra
l’atur la part proporcional de la jornada reduïda.
Afectacions per 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 consumir els períodes
màxims de percepció establerts.
No es consumirà l’atur. Així, els períodes de desocupació consumits durant aquesta
suspensió no perjudicaran el reconeixement de futures prestacions per desocupació.
La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases
dels últims 180 dies cotitzats.
La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de suspensió del
contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les causa.
La percepció serà del 70% de la base reguladora, amb millores d’aquestes quanties en
cas de tenir fills menors a càrrec. Durant 6 mesos es cobrarà el 70%, a partir de 6 mesos
se’n cobrarà el 50%. Per més informació:
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/Cuantias-anuales.html
No té cap efecte sobre la cotització. Es manté la consideració d’aquest període com
efectivament cotitzat amb caràcter general.
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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’iniciar-se l’expedient. En cas d’acomiadament posterior, el període d’ERTO computaria a l’efecte d’indemnització.

Més informació sobre les mesures econòmiques
d’àmbit laboral
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