Recull de mesures extraordinàries orientades a
professionals autònoms per la situació d’excepcionalitat
ocasionada pel Covid-19

MESURES DE SUPORT EN L’ÀMBIT LABORAL I ACTIVITAT ECONÒMICA
PROFESSIONALS AUTÒNOMS
SUPORT ECONÒMIC
1. Moratòria del pagament d’impostos i cotitzacions per a
autònoms/es
Organisme: Agència Tributària Govern d’Espanya.
L’agència tributària permet sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos (els
tres primers sense càrrec) per la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF).
Més informació
2. Moratòria del pagament de les cotitzacions socials a la
Seguretat Social per part d’autònoms/es
Organisme: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions Govern
d’Espanya.
Les empreses i autònoms/es poden sol·licitar, per Registre electrònic,
l’ajornament de les quotes o els deutes contrets amb la Seguretat Social.
Més informació
3. Prestació extraordinària per a persones autònomes que
cessin l’activitat
Organisme: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions Govern
d’Espanya.
El Govern aprova una prestació extraordinària per a persones autònomes que
han cessat l’activitat per motiu de l’emergència sanitària del 70% de la base
de cotització durant un mes.
Més informació
4. Flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO)
Organisme: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions Govern
d’Espanya.
Es flexibilitzen els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)per
mantenir llocs de treball, s’agilitza la seva tramitació i s’aprova l’exempció de
pagament de les quotes patronals a la Seguretat Social.
Més informació
5. Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots
els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya
Organisme: Agència Tributària de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
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S’aprova una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots
els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat
d’alarma
Més informació
6. Ajuts directes per a autònoms del sector turístic de
Catalunya
Organisme: Departament d’Empresa i Coneixement Generalitat de
Catalunya.
Ajuts de fins a 2.500 euros en bestreta única per a microempreses del sector
turístic afectades per la COVID19 a Catalunya.
Més informació
7. Ajuts a les persones autònomes amb afectació a les vendes
Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de
Catalunya.
Ajuts de fins a 2.000 euros per a les persones autònomes que hagin tingut
una baixada en les vendes comparant el primer trimestre de 2020 amb el
primer trimestre de 2019.
Més informació
8. Mesures extraordinàries per protegir el sector cultural de
Catalunya
Organisme: Departament de Cultura Generalitat de Catalunya.
S’aprova un paquet de mesures específicament dirigides al sector cultural de
Catalunya per tal minimitzar les afectacions del COVID-19 en el món cultural.
Més informació
9. Línia d’ajuts al sector del comerç per donar suport a la
reactivació econòmica
Organisme: Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Generalitat de Catalunya.
S’activa 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 seva
reactivació. Es centren en tres blocs: ajuts a teixit associatiu, ajut a Pimes de
comerç, d’artesania i moda i suport als municipis.
Més informació
10. Suspensió del pagament de subministraments de llum,
aigua i gas
Organisme: Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic Govern
d’Espanya.
S'aprova la possibilitat que les PIME i persones autònomes puguin suspendre
el pagament de subministraments mentre duri l’estat d’alarma.
Actualitzat 26/06/2020

2

Recull de mesures extraordinàries orientades a
professionals autònoms per la situació d’excepcionalitat
ocasionada pel Covid-19

Més informació
11. Flexibilització dels contractes de subministraments
Organisme: Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic Govern
d’Espanya.
S’aprova la possibilitat que autònoms i empreses (sense excepció) flexibilitzin
les condicions de contractació d’electricitat i gas natural per adaptar-la a la
nova punta de consum i reduir els costos mentre duri l’estat d’alarma.
Més informació
12. Moratòria del deute hipotecària
Organisme: Ministeri Assumptes Econòmics Govern l’Espanya.
Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris, corresponents als
immobles destinats a l’activitat comercial desenvolupada per part
d’empresaris.
Més informació
13. Mesures aprovades per l’Agència Tributària en relació als
tributs i impostos
Organisme: Agència Tributària de Catalunya
El Govern ha aprovat un nou reial decret (BOE núm. 112 de 22 d’abril),
on s’aproven diverses mesures relatives als tràmits tributaris.
Més informació
14. Moratòria en l’arrendament de locals de negoci
Organisme: Ministeri Industria, Comerç i Turisme Govern d’Espanya
S’aprova una moratòria en el pagament de lloguers de locals de negocis
d'autònoms, professionals i pimes on la seva activitat econòmica s'ha
suspès o s'ha reduït dràsticament. (BOE núm. 112 de 22 d’abril)
Més informació
15. Ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic de
Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències
de la COVID-19
Organisme: Departament d’Empresa i Coneixement Generalitat de
Catalunya.
La subvenció per a empreses i persones treballadores autònomes consistirà
en una aportació única per persona beneficiària, que variarà des dels 1.000
fins als 10.000 euros en funció del tipus i de la dimensió de l'empresa.
Més informació
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CRÈDITS I PRÈSTECS
1. Línia especial d’avals per PIMES i autònoms/es
Organisme: Institut de Crèdit Oficial Govern d’Espanya Govern d’Espanya.
Aprovació d’una línies especial d’avals per a empreses i autònoms/es.
Més informació
2. Línies especials de crèdits ICO
Organisme: Institut de Crèdit Oficial Govern d’Espanya.
Aprovació de línies de crèdit per a empreses i autònoms/es per facilitar-ne la
liquiditat.
Més informació
3. Pla Accelera
Organisme: Institut de Crèdit Oficial Govern i Ministeri d’Assumptes, Govern
d’Espanya.
Portal on es pot accedir a una línia de crèdit ICO per tal de fomentar la
digitalització de les pimes així com a solucions tecnològiques, assessorament
i recomanacions en matèria de ciberseguretat i de foment del talent.
Més informació
4. Línies especials de crèdit per al sector turístic
Organisme: Institut de Crèdit Oficial Govern d’Espanya Govern d’Espanya.
Aprovació d’una línia específica de préstecs adreçats a empreses i
autònoms/es del sector turístic i activitats connexes per facilitar-ne la
liquiditat.
Més informació
5. Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses
Organisme: Canal Empresa Generalitat de Catalunya
L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les
necessitats de liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la
situació derivada del COVID-19.
Mes informació
6. Préstecs per a la liquiditat de les empreses culturals
Organisme: Canal Empresa Generalitat de Catalunya
El Departament de Cultura, a través de l’ICEC i l’ICF ha impulsat una línia de
finançament, de 10 milions d’euros, per a empreses culturals afectades pel
COVID-19.
Mes informació
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