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AJORNAMENT D’IMPOSTOS DEL GOVERN DE L’ESTAT  COVID-19 

Organisme Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 

A qui s’adreça Empreses Persones físiques i jurídiques. Podran sol·licitar l’ajornament dels deutes 
esmentats en el punt anterior, les persones físiques o jurídiques amb un volum d’operacions 
no superior a 6.010.121,04 euros. 
 

Descripció 
Breu  

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: 

a) El termini serà de sis mesos. 

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 
 
 

 
Termini 

Aquestes mesures estaran vigents i s’aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis 
centrals de l’Agència Tributària de Catalunya fins a nou avís. 
 

Tramitació 
(enllaç web) 

Les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) estaran temporalment 
tancades per a l’atenció presencial. 
L’AEAT ha publicat unes instruccions provisionals per sol·licitar l’ajornament, que es poden 
consultar al web de l’AEAT. https://www.agenciatributaria.es/ 
 
 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març. BOE 65 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7 
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Línia d’avals per a les empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del 
COVID-19 i ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO (RD 8/2020, de 17 de març) 

Organis
me 

ICO. Instituto de Crédito Oficial 

A qui 
s’adreça 

Empreses i autònoms  

Descripci
ó Breu  

Línia per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms 
pels efectes del COVID-19 

Descripci
ó 

 

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. 

En el següent enllaç trobareu els detalls de la convocatòria de la Resolució:  

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070  

 

A continuació es detallen les característiques més destacades d’aquesta Resolució. 

 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 mínimis) 

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. 
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Remuneració del avals: 

- Avals concedits a préstecs fins a 1,5 milions d'euros: 20 punts bàsics sobre el saldo del l'import total 
avalat. 

- Avals concedits autònoms o empreses PIME amb un import nominal superior a 1,5 milions d'euros 
serà de: 

o 20 punts bàsics anuals per avals amb un venciment de fins a 1 any. 
o 30 punts bàsics anuals per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3 anys. 
o 80 punts bàsics anuals per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5 anys. 

- La remuneració dels avals concedits a empreses que no tinguin la consideració de pimes per a noves 
operacions amb un import nominal superior a 1,5 milions d'euros serà de: 

o 30 punts bàsics anuals per avals amb un venciment de fins a 1 any. 
o 60 punts bàsics anuals per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3 anys. 
o 120 punts bàsics anuals per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5 anys. 

- La remuneració dels avals concedits a empreses que no tinguin la consideració de pimes per a 
operacions de renovació amb un import nominal superior a 1,5 milions d'euros serà de: 

o 25 punts bàsics anuals per avals amb un venciment de fins a 1 any. 
o 50 punts bàsics anuals per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3 anys. 
o 100 punts bàsics anuals per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5 anys 

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. 

Tramitac
ió (enllaç 
web) 

A través de les entitats financeres. 

https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-gobierno-pone-en-marcha-la-linea-de-avales-
para-garantizar-la-liquidez-de-autonomos-y-
empresas?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-
prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p
_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2  

Referènc
ia Legal 
(CIDO, 
BOE, 
DOGC) 

La informació d’aquesta fitxa es pot veure modificada per l’organisme gestor. Podeu consultar les 
condicions vigents als següents enllaços:  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070  

 

 

-  
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Mesures extraordinàries per empreses en els programes d’ajuts  R+D+I i Red 
Cervera.   Centro para el Desarrollo Tecnològico e Industrial (CDTI) (COVID-19)

 

Organisme Centro para el Desarrollo Tecnològico e Industrial  (CDTI) 

A qui s’adreça PIMES i empreses de mitjana capitalització (mèdium caps). 

Descripció 
Breu  Aplicació a programes ja existents del CDTI per ajuts R+D+I 

Descripció 

 

 

Mesures extraordinàries per a empreses en matèria de R+D+I 
 

1. Aplicació sobre instruments CDTI ja en funcionament, i es materialitzen en: 
 

a. Exempció de garanties per sol·licitar ajuts a projectes d’R+D+I.  
b. Acceleració dels processos gestió i aprovació de projectes.  
c. Ampliació de l’instrumento LIC-A a tot el territori nacional.  
d. Flexibilització de terminis de justificació per a ajuts parcialment 

reemborsables. 
 

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. 

 
Més informació el CDTI ha habilitat uns telèfons de contacte que trobareu en aquest enllaç. 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=103&MS=0&MN=1 

 

 
Termini Consultar els diferents ajuts CDTI 

(https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1) 

 

Tramitació 
(enllaç web) 

General: https://www.cdti.es 

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 
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Instrument LIC-A: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2&r=1280*720 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Disposición final quinta. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf 

 

 

 

-  
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Mesures laborals excepcionals per les entitats públiques  integrants del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. (COVID-19)

Organ
isme 

Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) 

A qui 
s’adre
ça 

Entitats públiques integrants del Sistema Espanyol de Ciència, tecnologia i Innovació quan hagin de 
desenvolupar  mesures excepcionals en l’àmbit de la gestió de l’emergència sanitària causada pel 
coronavirus COVID-19 

Descri
pció 
Breu  

Increment de jornada i noves contractacions. 

Descri
pció

 

 

Es podran fer jornades laborals extraordinàries que es compensaran amb  complements de 
productivitat o gratificacions extraordinàries. 

Es podran realitzar nous contractes temporals o indefinits d’acord amb la normativa vigent i els 
principis de concurrència  per desenvolupar ples i programes públics d’investigació científica i  
tècnica i també d’innovació relacionats amb el COVID-19. 

 
Termi
ni Un mes des de l’entrada en vigor de la llei (dia de la publicació al BOE) i es pot prorrogar mitjançant 

decret llei. 

Tramit
ació 
(enllaç 
web) 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a14041a0
/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD 

Referè
ncia 
Legal 
(CIDO, 
BOE, 
DOGC
) 

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto econòmico i social del COVID-19.  

Article 36 

 

 

-  
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ICF Cultura Liquiditat 

Organisme ICF. Institut Català de Finances 

A qui s’adreça  Empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19 

Descripció 
Breu  

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals 
afectades per la situació derivada del COVID-19. 

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. 

 

Condicions financeres: 

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%. 

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 

Tramitació 
(enllaç web) 

Sol·licitud: 

1. 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). 

2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les 
indicacions a seguir. 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/  
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ICF 

933 428 422  
consultes@icf.cat  

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

La informació d’aquesta fitxa es pot veure modificada per l’organisme gestor. Podeu 
consultar les condicions vigents al següent enllaç:  

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/  

 

 

-  
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Avals i Préstecs per cobrir la liquiditat de les pimes i professionals autònoms de 
Catalunya. ICF i Avalis (COVID-19) 

Organisme ICF. Institut Català de Finances 

A qui s’adreça  Pimes i autònoms que necessitin liquiditat per fer front a la situació derivada 
del COVID-19 

 Entitats financeres que estiguin interessades en adherir-se a l’acord amb l’ICF 
i Avalis de Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 80% d’aval, es 
poden posar en contacte amb l’ICF al correu electrònic: 
informacio@avalis.cat   

Descripció 
Breu  

Per cobrir necessitats de liquiditat de les pimes i professionals autònoms catalans a 
conseqüència de la situació derivada del COVID-19. 

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 i professionals 
autònoms catalans a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les 
empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. 

Condicions financeres:  

Import: 
 Préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval 

d’Avalis pel 80% del principal. 
 Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de 

l'ICF pel 80% del principal. 

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 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. 

Termini 

Fins exhaurir pressupost. 

Tramitació 
(enllaç web) 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. 
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Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

La informació d’aquesta fitxa es pot veure modificada per l’organisme gestor. Podeu 
consultar les condicions vigents al següent enllaç:  

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/ 

 

 

 

-  
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Mesures del Departament de Cultura per flexibilitzar subvencions i ajuts per 
pal·liar la crisi del COVID-19 
 

Organisme Departament de Cultura 

A qui s’adreça Àmbit cultural, social, ocupacional i d'esports 

Descripció 
Breu  

Mesures del Departament de Cultura per flexibilitzar subvencions i ajuts per pal·liar 
la crisi del COVID-19 en l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports 

Descripció 

 

Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de 
flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment 
administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores 
i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat 
màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel 
context generat pel COVID-19 o per mesures preses per combatre'l. 

En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural, social, 
ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a 
conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les 
circumstàncies de cada expedient, l'òrgan concedent pot: 

a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de 
la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar 
expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les 
actuacions subvencionades. 

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no 
s'hagi assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut. 

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del 
compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional 

 
Termini Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret 

llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, que declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-1 

Tramitació 
(enllaç web) 

Departament de Cultura 

Canals de contacte amb el Departament 

 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 
17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió 
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de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. 

 

 

-  
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Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a 
les situacions que es puguin produir per l’efecte del COVID-19.  
 

Organism
e 

Consell de Relacions Laborals 

A qui 
s’adreça 

Empreses i persones treballadores 

Descripció 
Breu  

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les 
situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de 
Relacions Laborals 

Descripció 

 

Segons les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a 
les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de 
Relacions Laborals, en document consensuat el 21/03/2020, d’acord amb la informació disponible 
en aquesta data i revisable en funció de l’evolució de la situació: 

 

1.- Com  a  premissa general,  cal recordar  la recomanació  de restringir  la  mobilitat i prioritzar 
el confinament domiciliari, tot potenciant, quan sigui possible, el teletreball i el treball a distància. 
En totes aquelles activitats en què no sigui possible articular sistemes de teletreball o treball a 
distancia i, especialment, pel què fa a les vinculades al proveïment de béns de primera necessitat, 
així com al a prestació de serveis essencials, i les que continuen amb l’activitat, s’han de proposar 
mesures organitzatives i preventives que, de manera temporal, evitin al màxim les situacions de 
contacte social. 

 

2.- En la revisió de l’avaluació de riscos s’haurà de preveure les mesures concretes per a persones 
treballadores especialment sensibles i persones d’especial risc per les seves condicions 
biològiques o personals conegudes. 

 

3.- Quan sigui imprescindible efectuar la prestació del servei de forma presencial, cal 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, com per exemple 
règims de torns o la fixació d’horaris especials. L’autoritat sanitària recomana garantir una 
separació superior a 1 metre amb caràcter general. 

 

4.- Es proposa que les empreses contemplin la possibilitat de flexibilització dels horaris d’entrada 
i sortida per tal que s’evitin les hores punta del transport públic, amb freqüències 
considerablement reduïdes. 

 

5.- Si el teletreball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, 
l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, si no hi ha 
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representació legal o sindical, cal pactar o negociar-ne la viabilitat amb caràcter temporal, amés 
de la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per portar-lo a 
terme i l’acord pel qual s’estableixi el teletreball o treball a distància s’ha de formalitzar per escrit. 
A aquests  efectes  es  pot prendre  en  consideració l’apartat corresponent en  aquesta matèria 
de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps  de  les  
persones  treballadores, i també el contingut  de l’Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020 
i de l’Acord marc europeu sobre el teletreball. Per a les empreses i llocs en els quals la modalitat 
del teletreball no estava implementada amb anterioritat, la urgència que exigeix l'actual situació 
d'excepcionalitat aconsella una adaptació d'aquestes obligacions, amb caràcter temporal i 
exclusivament als efectes de respondre a les necessitats sanitàries de contenció actualment 
vigents. Es recomana, a més, que les empreses elaborin Guies d’implementació del teletreballo 
treball a distància negociades i que les garanties que s’hi pactin vagin guiades pels principis de 
voluntarietat, responsabilitat, compromís, reversibilitat, no consolidació, manteniment de 
condicions bàsiques, així com tots aquells altres principis i valors de l’organització que es 
considerin adients. Es recomana que la persona treballadora estigui proveïda del Certificat auto 
responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, 
preferentment segellat per l’empresa, que es troba a la pàgina del Departament d’Interior. 

 

6.- Es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna negociades 
entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores pel que fa a 
possibles modificacions de la jornada segons els procediments pactats i/o legals per modificar-la, 
en funció de causes objectives que n’aconsellin l’adaptació, en un context d’equilibri entre les 
necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin adaptar 
les necessitats particulars de la situació. 

 

En cas que hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre tenint en compte les premisses de 
l’acord, la temporalitat i l’equilibri, es proposen mesures com aquestes: 

 ajustaments de la producció

 acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives 

 possibles adaptacions del calendari laboral 

 programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives 

 redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional 

 establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball 

 establiment de regles de compensació per al període de reorganització del temps de treball  

 

A aquests efectes es pot prendre en consideració l’apartat corresponent en aquesta matèria de 
les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps  de  les  persones  
treballadores, i també el contingut  de l’Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020 i de 
l’Acord marc europeu sobre el teletreball. 
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7.- El Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents 
en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, preveu mesures amb la finalitat d'evitar 
la propagació de la malaltia COVID-19 i mantenir la protecció social dels treballadors i 
treballadores per compte propi o aliè. 

 

En el seu article cinquè s'inclou la previsió que els períodes d'aïllament o contagi de les persones 
treballadores tindran la consideració, amb caràcter excepcional, de situació assimilada a accident 
de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de 
Seguretat Social. Per a aquells períodes d'aïllament o contagi que s'hagin produït amb anterioritat 
a l'entrada en vigor del Reial decret llei mencionat, el què es disposa al seu article cinquè s’aplicarà 
retroactivament a la data en la qual s'hagi acordat l'aïllament o diagnosticat el contagi. 

 
Termini 

Revisable en funció de l’evolució de la situació. 

Tramitaci
ó (enllaç 
web) 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacion
s-empreses-treballadors-crl.pdf 

 

 

Referència 
Legal 
(CIDO, 
BOE, 
DOGC) 

Aquest document és merament informatiu i és un resum de les Recomanacions per a empreses i 
persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per 
l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals (Document consensuat el 
21/03/2020, d’acord amb la informació disponible en aquesta data. Revisable en funció de 
l’evolució de la situació). Es pot consultar la contingut complert a Recomanacions per a empreses 
i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per 
l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals. 

 

 

-  
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ICO Sector Turístic y activitat connexes COVID 19/Thomas Cook 

Organisme Instituto del Crédito Oficial – ICO -  

A qui s’adreça Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la 
Línia ICO “Empresas y Emprendedores”, on l'activitat estigui dins d'un CNAE del 
sector turístic i activitats connexes  

Descripció 
Breu 

 

Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors. 

 

Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de 
teletreball recollits en el programa Acelera Pyme

Descripció 

 

 

Modalitat: préstec. 

 Import màxim per client i any: 500.000 euros, en una o diverses operacions. 
 Tipus d'interès: fix, fins a l'1,5% (TAE màxima incloses les comissions). 
 Termini d'amortització i carència: D'1 a 4 anys amb 1 any de carència de 

principal. 
 Comissions: l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de 

l'operació, a més de, si s'escau, la d'amortització anticipada. 
 Garanties: a determinar per l'entitat de crèdit, excepte aval de SGR / SAECA. 

 

 
Termini 

Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 

Tramitació 
(enllaç web) 

Directament a través de les entitats de crèdit que col·laboren en aquesta Línia: 
SANTANDER – BBVA – CAIXABANK - BCC (GRUPO CAJAMAR)  - B. COOPERATIVO - 
BANKINTER  - CAJA RURAL DE TERUEL – LIBERBANK - BANCO SABADELL - CAJA RURAL 
DEL SUR - CAJA RURAL DE NAVARRA - CAJA RURAL DE JAÉN - CAJA RURAL DE 
ZAMORA - CAJA RURAL DE ASTURIAS – GLOBALCAJA - CAJA RURAL DE ARAGÓN 
(BANTIERRA) - CAJA RURAL DE GRANADA – UNICAJA - ABANCA 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

Més informació: https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas- 



Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa  
 

 

                                 Versió 2, 19 de febrer del 2018         

Convocatòria IMI- Recerca COVID-19 

Organisme IMI (Innovative Medicines  Initiative) Horizon 2020 

A qui s’adreça Indústria farmacèutica  

Descripció 
Breu  

Desenvolupament de teràpies i diagnosi per combatre les infeccions del COVID-19.  
 

Descripció 

 

Desenvolupament d’antivirals, així com altres tipologies de teràpies per donar una resposta 
ràpida del brot actual i/o futur del COVID-19. 
Els projectes destinats al desenvolupament de vacunes preventives estan excloses d’aquesta 
convocatòria.  

 
Termini 

31 de març de 2020 

Tramitació 
(enllaç web) https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21 

 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21 
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Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores COVID-19 

Organisme CESCE - Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía. de Seguros y 
Reaseguros 

A qui s’adreça 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: 

o 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 

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. 

 

Descripció 
Breu  

- 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.  
- 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.  

Descripció 

 

Característiques dels crèdits de circulant:  
 

- 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%.  

 
Termini 6 mesos des de l’entrada en vigor del RDL 8/2020 de 17 de març

Tramitació 
(enllaç web) Telèfon atenció client CESCE 902 11 10 10  

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

La informació complerta es pot trobar en l’article 31 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 
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PLAN ACELERA   COVID-19 

Organisme El Ministeri d’Assumptes Econòmica y Transformació Digital a través de l’entitat Red.es  

A qui s’adreça PIMES i autònoms 

Descripció 
Breu  

A través del Prorgama Plan Acelera destinat a donar suport a l’acceleració de la digitalització 
a les PIMES, s’ha obert una línea específica per a PIMES i autònoms que necessitin un 
assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte 
de la crisi causada pel COVID-19. 

Descripció 

 

 

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.  
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.  

 
Termini 

 

Tramitació 
(enllaç web) https://acelerapyme.gob.es/ 

 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo - Disposición adicional octava 
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Mesures flexibles en el programa INNVIERTE- Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) COVID-19 

Organisme Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

A qui s’adreça PIMES de base tecnològica o innovadora   

Descripció 
Breu  

 

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.  

EL 24 de març es va establir tot un seguit de mesures per a flexibilitzar aquest programa. 

 

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. 

Per a més informació referent a les mesures el trobareu a l’enllaç.  

Per a més informació referent al programa INNVIERTE el trobareu en aquest enllaç. 

 
Termini 

30 de juny 2020 

Tramitació 
(enllaç web) http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=819&MN=2&TR=C&IDR=1813 

 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 
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Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTO) (COVID-19) 

 

Organisme Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

A qui s’adreça Empreses 

L’ERTO es pot presentar pels empresaris i empresàries que tinguin causa per presentar-lo, 
encara que sigui per a un sol treballador 

Descripció 
Breu  

Regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social de 
la COVID-19  

 

Descripció 

 

Els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTES) causats per la crisi del Coronavirus 
seran considerats de força major i les persones treballadores tindran dret a la prestació 
contributiva per atur, encara que no compleixi el requisit de cotització prèvia exigit. 

L'expedient de regulació d’ocupació temporal per força major Covid19 justifica els 
tancaments emparats per normes legals, ja sigui el Reial decret de mesures extraordinàries 
del Govern, així com els tancaments que han determinat altres administracions (Generalitat, 
Ajuntaments, etc.), i també els que han de tancar per manca de subministraments o perquè 
l'autoritat sanitària n'ha determinat l'aïllament 

La recepció d’aquesta prestació no computa a efectes del cobrament posterior de la prestació 
per atur. 

Aquelles empreses que hagin presentat la sol·licitud per força major no cal que el tornin a 
presentar per aquest nou model. 

 

 

 
Termini Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. També es pot demanar amb efectes 

retroactius. 

Tramitació 
(enllaç web) 

Tramitació electrònica 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-
de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&moda=3 

 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

- Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut dels treballadors. (BOE  núm.  255  publicat el  24/10/2015)  
- REIAL DECRET 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels 
procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. 
(BOE  núm.  261  publicat el  30/10/2012)  
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- Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, per la qual es regula el conveni especial en el 
sistema de la Seguretat Social 
(BOE  núm.  250  publicat el  18/10/2003)  
- Ordre TMS/397/2019, de 4 d'abril, per la qual es modifica l¿Ordre TAS/2865/2003, de 13 
d'octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social 
(BOE  núm.  84  publicat el  08/04/2019)  
- REIAL DECRET 1484/2012, de 29 d'octubre, sobre les aportacions econòmiques a realitzar 
per les empreses amb beneficis que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin 
treballadors de cinquanta o més anys. (BOE  núm.  261  publicat el  30/10/2012)  
- CORRECCIÓ D'ERRADES del Reial decret 1484/2012, de 29 d'octubre, sobre les aportacions 
econòmiques que han de fer les empreses amb beneficis que realitzin acomiadaments 
col·lectius que afectin treballadors de cinquanta anys o més. (BOE  núm.  270  publicat 
el  09/11/2012)  

 

 

-  
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Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel 
COVID-19 
 

Organisme Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

A qui s’adreça A les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial 
d'autònoms de la Seguretat Social 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. 

Descripció 
Breu  

Prestació de fins a 2.000 € per a persones treballadores autònomes que acreditin una reducció 
dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus 

Descripció 

 

 

Ajut 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. 

 

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. 

 

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a 
l'exhauriment de la partida pressupostària i serà incompatible amb qualsevol altre ajut 
destinat a la mateixa finalitat. 

 
 
Termini A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan 

els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes. 

Tramitació 
(enllaç web) 

Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà en aquest web properament: 

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

Servei d'atenció per a més informació sobre la línia d'ajuts: 
Telèfon: 93 228 57 57  
Bústia de correu: treballautonom.tsf@gencat.cat 
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Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

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. (DOGC núm. 8089 de 19 de març de 2020) 

 

 

 

-  



Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa  
 

  

                                                                                                                                                                              Fitxa resum programes i serveis 
ACCIÓ       Versió 2, 19 de febrer del 2018 

                        
ACCII

Prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors autònoms pel 
COVID-19 
 

Organisme Seguretat Social 

A qui s’adreça Als treballadors per compte propi o autònoms  

Als socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu 
enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que 
correspongui 

Descripció Breu  

 

Prestació extraordinària quan la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la 
prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de 
facturació del semestre anterior 

 

Descripció 

 

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel 
Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la 
prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de 
facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per 
cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents: 

 

a. Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat 
d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por 
Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social 
dels Treballadors del Mar. 

b. En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel 
decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys un 
75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. 

c. Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la 
suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies 
naturals per regularitzar aquesta situació. 

d.  

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, 
calculada de conformitat amb el que es preveu a l’art. 339 de la Llei General de la 
Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. 

 

Aquesta prestació tindrà una durada d’1mes. S’ampliarà fins al darrer dia del mes 
en que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui o tingui una 
durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat. 



Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa  
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La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació 
del sistema de la Seguretat Social 

 
Termini  

Tramitació (enllaç 
web) 

http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-
813d-e9689629fbeb 

Referència Legal 
(CIDO, BOE, 
DOGC) 

Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 18 de març de 2020). 

  



Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa  
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Reducció del cànon de l'aigua per als consums dels mesos d'abril i maig  (COVID-19) 

Organisme Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

A qui s’adreça Contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders. 
Descripció 
Breu  

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. 

Descripció 

 

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. 

 
 
Termini La mesura afecta als mesos d’abril i maig de 2020 

Tramitació 
(enllaç web) 

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. 

Referència 
Legal (CIDO, 
BOE, DOGC) 

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del 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, i 
d'adopció d'altres mesures complementàries. (DOGC núm. 8095A, de 25 de març de 2020) 

  


