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AJUTS A NIVELL MUNICIPAL
(Ajuntament del Vendrell)


TRIBUTS MUNICIPALS

Els establiments afectats pel tancament obligatori mentre duri l'estat d'alarma no hauran de
pagar la part proporcional de les taxes d'escombraries comercials, de mercats de venda no
sedentària i d'ocupació de la via pública per a terrasses.


ZONA BLAVA

Queda anul·lada fins a nou avís.


PAGAMENT DE TRIBUTS A TRAVÉS DE BASE.

Recaptació voluntària
No es cobraran els padrons d’IBI i impostos de vehicles i escombraries en els terminis que
estaven establerts en el calendari del contribuent i queden ajornats a l’evolució de l’estat
d’alarma.
Recaptació executiva
No s’iniciarà el procediment de constrenyiment per diutes no abonats en voluntària. Se
suspèn també la tramitació dels expedients executius en curs.
Fraccionaments , ajornaments i pagaments personalitzats
Els pagaments que s’havien d’efectuar a partir del 20 de març de 2020 sota aquestes
modalitats queden ajornades fins al 30 d’abril de 2020.
No es cobrarà la quota del mes d'abril de les escoles bressol municipals i de l'Escola
Municipal de Música Pau Casals.
No es cobrarà el rebut del mes d'abril de l'Aula de ceràmica. Al proper rebut -una vegada
hagin començat les classes- es descomptaran les setmanes que no s'hagin fet el març.
Es congela la quota a les persones usuàries dels centres esportius municipals del Camp
d'Esports i Dr. Robert i del complex esportiu Club Tennis El Vendrell, des del 14 de març i
fins que s'hi reanudi l'activitat esportiva.
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AJUDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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
Tipus: Ajut
Estat: En termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s'adreça: Autònoms i particulars
Ajut de fins a 2.000 euros per a les per.
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.
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.
Beneficiaris
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.
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
Les sol·licituds no es podran presentar fins que es publiqui la convocatòria al DOGC, que està
previst per a principis d’abril.
Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà en aquest web properament:
https://treball.gencat.cat/ca/tramits
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PAQUET DE MESURES D'AJUTS AL COMERÇ DE 9 MILIONS D'EUROS PER FER FRONT A
L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA PEL COVID-19
Tipus: ajut
Estat: pendent de publicació
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 davant la situació
derivada d’emergència sanitària COVID-19
Els ajuts, dotats amb fins a 9 milions d’euros, s’articularan a través del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement i es podran
sol·licitar properament
Els beneficiaris seran empreses de comerç al detall i serveis, artesania i 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
El Govern ha activat avui a través del Departament d’Empresa i Coneixement mesures d’ajuts
al comerç per fer front a la situació econòmica derivada de l’emergència sanitària del COVID19. Els ajuts, dotats amb fins a 9 milions d’euros, s’articularan a través del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement i es podran
sol·licitar properament.
Amb aquestes mesures, la voluntat del Govern de Catalunya estar al costat del sector per
aconseguir reactivar el comerç i els serveis, l’artesania i la moda per tal de tornar a ser un
sector fort tant econòmicament (16% del PIB), com socialment, per la funció que té de cohesió
i vertebració de pobles i ciutats. Amb l’objectiu de preservar el màxim nombre de comerços i
establiments, s’han dissenyat unes Línies d’ajut amb la finalitat de donar suport a la reactivació
d’aquests sectors davant la situació derivada d’emergència sanitària COVID-19 .
Els ajuts van dirigits a empreses de comerç al detall i serveis, artesania i 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. Servei, artesania i moda de Catalunya.
Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:
2 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.
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4 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)
1 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 co nsells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter públicoprivat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.
Tramitació: http://ccam.gencat.cat/ca/inici/
ICO - INSTITUTO CRÉDITO OFICIAL
Línia per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i
autònoms pels efectes del COVID-19
Tipus: Ajut
Estat En termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s'adreça: Empreses
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 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.
.
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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.
Tramitació:
A través de les entitats financeres. Més informació

MESURES TRANSITÒRIES DE FLEXIBILITZACIÓ EN MATÈRIA D’AJORNAMENTS EN L’ÀMBIT
TRIBUTARI.
Tipus: Ajut
Estat: En termini
Data de finalització: 30/09/2020
A qui s'adreça: Empreses
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.
Per sol·licitar l’ajornament: https://www.agenciatributaria.es

.
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SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS I PAGAMENT DELS
TRIBUTS PROPIS I CEDITS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Tipus: Ajut
Estat: En termini
Data de finalització: 30/04/2020
A qui s'adreça: Empreses
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.
Tramitació: Agència tributària de Catalunya
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
Tipus: Ajut
Estat: En termini
Data de finalització: 31/12/2020
A qui s'adreça: Empreses
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:
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.
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.
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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.
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.
La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema
de la Seguretat Social
Beneficiaris
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
Tramitació
LÍNIA ICF-AVALIS LIQUIDITAT PER AJUDAR EL TEIXIT EMPRESARIAL
El Govern aprova la creació d’un fons de garantia de la nova línia de 750 milions d’euros amb
una aportació inicial de 187,5 milions
La línia de préstecs, que té com a objectiu dotar de liquiditat a autònoms i empreses afectades
pel COVID-19, permetrà formalitzar operacions per un total de fins a 1.000 milions d’euros
Els crèdits, formalitzats per les entitats financeres, comptaran amb l’aval del 80% d’ICF o Avalis
L’import dels préstecs oscil·larà entre els 50.000 i els 2,5 milions d’euros
El Govern ha aprovat aquest dimarts un seguit d’acords per posar en marxa la línia de
finançament “ICF-Avalis liquiditat” dotada de 750 milions d’euros en avals de l’Institut Català
de Finances i d’Avalis de Catalunya, SGR, que permetran formalitzar préstecs per un total de
fins a 1.000 milions d’euros. L’objectiu és cobrir les noves necessitats de circulant d’autònoms i
empreses que hagin vist afectada la seva activitat productiva pels efectes del COVID-19.
Aquest finançament ha d’estar vinculat, també, al manteniment de llocs de treball.
“Des del Govern de la Generalitat posem a disposició la línia ICF-Avalis liquiditat per ajudar el
nostre teixit empresarial a tenir capacitat de resistència i evitar que els treballadors perdin la
seva feina”, assegura el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere
Aragonès. “Es tracta d'una mesura excepcional en temps excepcionals, en els que el Govern
posa en funcionament tots els instruments que tenim al nostre abast per injectar liquiditat a
les empreses i els autònoms del nostre país. Ells són el pilar de la nostra economia”, subratlla.
En aquest sentit, la línia ICF-Avalis liquiditat permetrà a les empreses fer front al pagament de
les despeses a les quals han de fer-hi front, malgrat que la seva activitat s’hagi vist reduïda o
suspesa pels efectes de la pandèmia del coronavirus.
.
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Els préstecs, que es formalitzaran a través de les diferents entitats financeres adherides al
conveni, comptaran amb l’aval del 80% d’ICF o Avalis de Catalunya. En concret, per préstecs
entre 50.000 euros i 1 milió d’euros, l’aval el gestionarà Avalis de Catalunya; mentre que pels
crèdits a partir d’aquest import i fins als 2,5 milions d’euros l’aval serà de l’ICF. Pel que fa al
termini, les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 4 anys, amb fins a 1 any de
carència inclòs.
En total, a partir d’aquesta línia de finançament es formalitzaran al voltant de 1.000 milions
d’euros sent possible finançar prop de 4.000 autònoms i empreses que tinguin noves
necessitats de circulant derivades de la crisi del COVID-19.
10 milions d’euros per al sector cultural afectat pel COVID-19
Addicionalment a la línia “ICF-Avalis Liquiditat”, el Govern de la Generalitat, a través de
l’ICF, ja ha posat en marxa una línia de préstecs dotada amb 10 milions d’euros per finançar
empreses i entitats culturals afectades pel COVID-19.
A més, l’entitat financera pública, conjuntament amb els diferents departaments de la
Generalitat, treballa per oferir altres solucions de finançament especifiques per situacions
d’emergències en els diferents àmbits empresarials com el turisme, la indústria, el comerç o el
sector agroalimentari, pesca i forestal, enter d’altres. Aquestes línies de préstecs estan
dotades amb 15M€.
Per a més informació sobre la línia "ICF-Avalis liquiditat" consuteu la pàgina web de
l'ICF: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat

AJUTS A NIVELL ESTATAL

SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ EN NOM DELS
TREBALLADORS EN CASOS D’ERTO
S’ha articulat un procediment en el qual l’empresa serà la que hagi de fer al SEPE una
sol·licitud col·lectiva amb la relació de persones treballad ores afectades per un
expedient de suspensió de contractes o de reducció temporal de la jornada.
Aquesta sol·licitud serà la base per tal que, posteriorment, es realitzi un reconeixement
i una mediació de la prestació més àgils. S’ha de tenir en compte que cal remetre un
formulari per cada centre de treball afectat.
A l’espera de la norma que reguli definitivament el procediment, les instruccions
facilitades pel SEPE són:
Omplir la sol·licitud col·lectiva amb la informació relativa a l’empresa, la persona
representant d’aquesta i les persones afectades per la suspensió o la reducció de
jornada, així com les dades necessàries per al reconeixement de les prestacions que
es recullen al model Excel (adjunt al final del text).
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El formulari Excel conté dues pestanyes. En la primera hi ha les instruccions i en la
segona les dades a omplir. Es poden afegir tants treballadors com sigui necessari a la
part final.
S’ha d’incloure els treballadors en actiu en la data de suspensió o de reducció de
jornada (no els que estiguin en IT, maternitat, paternitat, excedència).
El nom del fitxer Excel és el Codi del Compte de Cotització del centre de treball.
(exemple: 0111010123456789).
Després, cal remetre l’arxiu Excel de sol·licitud col·lectiva a través del registre
electrònic comú a la Direcció Provincial del SEPE a la província on estigui situat el
centre de treball. (Per buscar aquesta informació pots teclejar la paraula “SEPE” al
cercador de l’apartat “Organisme destinatari” del registre electrònic.)
La Direcció Provincial del SEPE i l’empresa podran acordar les formes d’enviament,
com el correu electrònic i altres models d’enviament de dades, sempre que es
garanteixi la seguretat de les comunicacions i es faciliti tota la informació necessària.
Posteriorment, s’haurà de remetre urgentment el certificat d’empresa de cada un dels
treballadors, a través de certific@2, com és habitual.

MESURES PER A PIMES I AUTÒNOMS RECOLLIDES AL RDL 11/2020
El Govern espanyol ha creat un paquet de mesures urgents complementàries en
l’àmbit social i econòmic per fer front als efectes del Covid-19. Aquestes iniciatives,
aprovades al Consell de Ministres del 31 de març i són les recollides al Reial Decret
Llei 11/2020:
Suport als treballadors, les famílies, els consumidors, els autònoms i els col·lectius
més vulnerables.
Mesures per sostenir el teixit productiu i l’ocupació.
Flexibilització de diverses activitats i processos de l’Administració.
A continuació detallem totes les mesures que afecten les empreses i el col·lectiu
d’autònoms.
EXTENSIÓ DE LA MORATÒRIA HIPOTECÀRIA
Aquesta mesura forma part del primer bloc i preveu que els autònoms quedin inclosos
com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria. Així doncs, el
termini de suspensió passa d’un a tres mesos, tot acreditant la vulnerabilitat derivada
de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva
situació. A més, les quotes suspeses no s’abonaran en finalitzar la suspensió, sinó que
tots els pagaments restants es posposen durant el mateix període de temps.
El segon bloc del paquet consta d’accions de suport al teixit productiu i consisteix en
les següents mesures:
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MORATÒRIA I AJORNAMENT DEL PAGAMENT A LA SEGURETAT SOCIAL
Es podran atorgar moratòries en la cotització de les quotes de la seguretat social
durant sis mesos, sense interès. No obstant, el que no estableix el Real Decret-Llei és
com s’haurà de pagar una vegada finalitzin els sis mesos.
Qui hi pot optar? Empreses i treballadors per compte propi.
De quites quotes es podria demanar moratòria? En el cas de les empreses, les que
s’hagi meritat entre els mesos d’abril i juny de 2020.
En el cas dels treballadors per compte propi, les que s’hagin meritat entre el mes de
maig i juliol de 2020.
Hi ha excepcions?
Si l’activitat que realitza l’empresa o el treballador autònom ha quedat suspesa de
conformitat amb el Real Decret que va declarar l’estat d’alarma, no s’hi podrà optar.
Si l’empresa o bé el treballador autònom ha presentat un ERTO per causes de força
major, ja sigui per suspensió o reducció de jornada, no hi podrà optar.
Com s’ha de presentar la sol·licitud?
En el cas de les empreses:
A través del sistema RED.
S’haurà de fer una sol·licitud individualitzada on figurin tots els treballadors respecte
els que es demanda la moratòria del pagament de les seves cotitzacions a la seguretat
Social.
S’haurà d’identificar el Codi de Compte de Cotització al que estan adscrits.
En el cas dels treballadors per compte pròpia, o bé a través del sistema RED o per
mitjans electrònics disponibles a la SEDESS.
En quin termini s’han de presentar les sol·licituds de moratòria?
S’han de presentar a la TGSS dins dels 10 primers dies naturals del mes. Per tant, si
es vulgues sol·licitar un ajornament de les quotes del mes d’abril, s’hauria de presentar
abans del dia 10 de maig.
Les cotitzacions que el termini d’ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a la sol·licitud, no
entraran dins de la moratòria.
IMPORTANT. El Real Decret-Llei estableix que es podran imposar sancions en cas
que les sol·licituds de moratòria continguin falsedats o bé incorreccions. El possible
reconeixement indegut de la moratòria, l’empresa o el treballador autònom haurà de
satisfer les quotes amb recàrrecs i interessos.
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AJORNAMENT EN EL PAGAMENT DE DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL
Les empreses i treballadors autònoms, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament
dels deutes de la Seguretat Social, amb un interès del 0,5%.
Hi ha exclusions?
No ho podran sol·licitar aquelles empreses o treballadors autònoms que ja tinguessin
un altre ajornament en vigor.
Quins requisits i en quines condicions?
La sol·licitud ha d’efectuar-se abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del
termini reglamentari d’ingrés. Si es vol sol·licitar un ajornament, s’haurà de comunicar
dins dels 10 primers dies naturals del mes, en cas contrari no s’hi podrà tenir accés.
Hauran de tractar-se de deutes que es trobin dins del termini reglamentari d’ingrés que
tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020.
A excepció que es canviïn els criteris actuals, es podria sol·licitar ajornaments de fins a
12 mesos. Es facilitarà un quadre d’amortització amb els pagaments mensuals els
quals seran domiciliats.

REQUISIT DEL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ
El requisit establert en el Real Decret-Llei 8/2020 de compromís del manteniment de
l’ocupació en cas d’haver tramitat un ERTO per força major, en el Real Decret-Llei
11/2020 s’estableix que es valorarà en atenció a les característiques específiques dels
diferents sectors.
En particular, les activitats de les empreses dels sectors de les arts escèniques,
musicals, cinematogràfiques i audiovisuals, s’especifica que dit compromís de
manteniment de l’ocupació no s’entendrà incomplert quan el contracte s’extingeixi per
expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu
objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata la activitat objecte de
contractació.
De la resta de sectors no es fa cap esment, esperem que aquest també sigui el criteri
que s’apliqui.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació?
Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s'hagi cotitzat o no
per la contingència de cessament d'activitat.
Hi tindran dret els professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses i
aquells 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.
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Quins són els requisits?
1. S’ha d'estar “afiliat i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, al Règim
Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si
escau, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.
2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es
preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva
facturació en, almenys, un 75 per cent en relació amb l'efectuada en el semestre
anterior. I 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.
3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant
això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es
complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament
perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.
La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la
protecció.
Quan entra en vigor la norma?
El 14 de març de 2020. Per tant, el sol·licitant ha de complir el requisit d'afiliaci ó en
aquesta data.
Per què el 14 de març de 2020? Perquè és la data de publicació en el BOE del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.
Fins quan es pot sol·licitar la prestació?
Es pot sol·licitar la prestació fins a un mes després de l'entrada en vigor del RD Llei,
per tant, fins al 14 d'abril.
I si es prorroga l'estat d'alarma?
Es podrien modificar les mesures adoptades (pendents de conèixer si tindrà efectes la
nova pròrroga de l'estat d'alarma anunciada en data 22 de març).
Com es demostra la reducció en la facturació?
Mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui, que podria ser
qualsevol d'aquestes:





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

I per a les persones autònomes no obligades a portar llibres que acreditin el volum
d'activitat?
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S'haurà d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova
admès en dret.
La documentació ha d'anar acompanyada d'alguna acreditació?
Sí, d'una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els
requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.
Quina és la quantia de la prestació?
Per a aquelles persones autònomes que tinguin la carència per causar dret a la
prestació per cessament d'activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social, la
quantia serà un 70 per cent de la base reguladora.
Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la
quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització
de l'activitat exercida pel treballador autònom en el Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim
Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.
S'ha de tramitar la baixa en el sistema?
Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat
el treballador autònom que suspengui l'activitat no estarà obligat a tramitar la baixa.
Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75% s'ha de
romandre, en tot cas, d'alta en el corresponent règim de Seguretat Social.
Es manté l'obligació de cotitzar?
Durant el període de percepció d'aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar.
I si les quotes ja han estat ingressades?
Seran retornats, a petició dels interessats, els recàrrecs, interessos de demora i costes
que s'haguessin satisfet o es puguin realitzar, si se superposen amb algun dels dies
del període durant el qual es té dret a la prestació de caràcter excepcional.
Com s'efectua la sol·licitud?
Haurà de formular-se juntament amb la sol·licitud de la prestació excepcional, havent
d'acompanyar-se a aquest efecte dels documents acreditatius del seu pagament i
sense que pugui ja sol·licitar-se una vegada expirat el termini.
I si la persona autònoma té deutes amb la Seguretat Social?
El crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella.
Transcorreguts els efectes temporals d'aquestes mesures, tornarien a ser aplicables
els beneficis en la cotització de què ja es gaudís amb anterioritat a la concessió
d'aquesta prestació.
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Durant quant temps es manté la prestació extraordinària per cessament
d'activitat?
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
per a la seva concessió.
Hi ha incompatibilitats?
No causaran 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.
I problemes de concurrència?
Quan concorri la tramitació del procediment al qual es refereix aquest Criteri amb els
procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID19, en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional el treballador
autònom haurà d'adjuntar còpia de l'inici de les actuacions dirigides a la seva
tramitació.
PAGAMENT DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
S’estableixen mesures perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar el
pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, i que poden arribar
a la possibilitat de suspendre el pagament. Les quantitats s’abonaran com a màxim en
els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

FLEXIBILITZACIÓ I AMPLIACIÓ DE PRÉSTECS I AJUTS
Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs i ajuts de la
Secretaria General d’Indústria i Pimes. Les garanties per a nous préstecs en procés de
resolució podran presentar-se un cop finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, es podran
sol·licitar modificacions en els quadres d’amortització de préstecs ja concedits a
projectes industrials.
S’amplia en 60 milions la dotació per a la Companyia Espanyola de Refinançament
(CERSA) perquè pugui avalar més operacions, i s’habilita l’ICEX per retornar a les
empreses les quotes pagades per a la participació a fires i altres activitats de promoció
internacional afectades o cancel·lades amb motiu del Covid-19.
Se suspèn durant un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia el pagament
d’interessos i amortitzacions dels crèdits de la Secretaria d’Estat de Turisme, i també
s’inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitzar ajudes al sector
empresarial.
D’altra banda, s’introdueix la flexibilitat en la comercialització de combustibles, de
manera que es permet endarrerir la data d’inici de comercialització de benzina amb
especificació estival i s’amplien dos mesos (des de la finalització de l’estat d’alarma)
els permisos d’accés i connexió a xarxes elèctriques per donar seguretat jurídica als
promotors de projectes de generació elèctrica.

