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MESURES DE SUPORT EN L’ÀMBIT LABORAL I ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
 
EMPRESES I ENTITATS 
 
SUPORT ECONÒMIC 

 
1. Ajornament del pagament d’impostos (IVA, IRPF, IS)  
Organisme: Agència Tributària Govern d’Espanya. 
Els terminis de presentació́ i d’ingrés de les declaracions i autoliquidacions 
tributàries s’estendran fins al dia 20 de maig del 2020. 

 
L’Agència Tributària permet sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos 
(amb 3 mesos de carència) per la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF).  
 
Més informació 

 
2. Flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal 

d’Ocupació (ERTO)  
Organisme: Departament de Treball Generalitat de Catalunya. 
 
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 
 
3. Moratòria del pagament de les cotitzacions socials a la 

Seguretat Social   
Organisme: Seguretat Social 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 
 
4. Línia de subvencions per a professionals i microempreses del 

sector turístic de Catalunya – SUSPESA  
Organisme: Canal Empresa Generalitat de Catalunya. 
La Generalitat de Catalunya activa una prestació econòmica directa 
adreçada als professionals autònoms i microempreses del sector turístic, 
per a que puguin continuar amb la seva activitat.  
 
Més informació   
 
5. 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 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
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=&amp;moda=3
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/preguntes-frequents/linia-de-subvencions-per-a-professionals-del-sector-turistic-afectats-economicament-per-la-covid-19-en-lambit-del-turisme-a-catalunya/
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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 
 

6. Mesures extraordinàries per protegir el sector cultural de 
Catalunya 

Organisme: Departament 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 
 

7. Bonificació́ en els contractes fixos discontinus del sector del 
turisme i vinculats  

Organisme: Seguretat Social Govern d’Espanya. 
Bonificació ́del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social  a 
les empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors del 
turisme, del comerç ̧ i l’hostaleria, en els mesos de febrer, marc ̧, abril, 
maig i juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos 
l’ocupació́ dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.  
 
Més informació 

 
8. Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots 

els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya 
Organisme: Canal Empresa Generalitat de Catalunya. 
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 
 

9. Moratòria de deute hipotecari  
Organisme: Ministeri Assumptes Econòmics Govern d’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 
 

10. Mesures d’estalvi en el subministrament de l’aigua per a 
empreses i famílies  

 
Organisme: Agència Catalana de l'Aigua Generalitat de Catalunya. 
El Govern de la Generalitat ha aprovat sèrie de bonificacions en el cànon 
de l’aigua que suposaran una reducció́ del 50% del cànon que paguen les 
indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, 
comerços i autònoms).  

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/mesures/departament-cultura/mesures-rescat/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/a932e16d-e5cd-4bd3-a9df-283fa7f74c92
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-tributs-de-la-generalitat-de-catalunya/
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/20200408_QA_Moratoria_Hipotecaria.pdf
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Més informació 
 

 
11. Suspensió del pagament de subministraments de llum i 

gas 
Organisme: Canal Empresa Generalitat de Catalunya. 
S'aprova la possibilitat que les PIME i persones autònomes puguin 
suspendre temporalment el pagament de subministraments mentre duri 
l’estat d’alarma.    
 
Més informació 

 
12. Moratòria impost estades establiments turístics  

Organisme: Canal Empresa Generalitat de Catalunya. 
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, de manera 
excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020. 
 
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. 
 
Més informació 
 

15. Subvencions per a micro i petites empreses del sector 
industrial i de serveis a la producció de Catalunya 

Organisme: Canal Empresa Generalitat de Catalunya. 
Les subvencions estan destinades a fer efectiva la continuïtat de l'activitat 
amb la finalitat de mantenir els treballadors amb contracte indefinit, que 
han patit pèrdues econòmiques en virtut de la declaració de l’estat 
d’alarma i a conseqüència dels efectes de la COVID-19. 
 
Més informació 
 

http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-factures-llum-gas/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-impost-estades-establiments-turistics/
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/Llista-resum-afectacio-alarma.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/El-Gobierno-aprueba-medidas-extraordinarias-para-el-pago-de-alquileres-de-locales-de-negocio.aspx
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19
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16. 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 

 
 
 

 
CRÈDITS I PRÈSTECS 

 
1. Línia ICO COVID-19: sector turístic 
Organisme: Institut de Crèdit Oficial Govern d’Espanya. 
Préstec per necessitats de circulant o tresoreria per autònoms i empreses 
amb domicili social a Espanya, amb una activitat que s’enquadri en el 
CNAE del sector turístic i activitats connexes  
 
Més informació 
 
2. ICF AVALIS LIQUIDITAT COVID 
Organisme: Institut Català de Finances Generalitat de Catalunya. 
Préstecs amb aval del 100% per a pimes amb necessitats de liquiditat pels 
efectes del Covid 19. 
 
Més informació 

 
3. ICF AVALIS (per a pimes i autònoms)  
Organisme: Institut Català de Finances Generalitat de Catalunya. 
Préstec amb garantia d’Avalis de Catalunya per Pimes catalanes i 
autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. 
 
Més informació 
 
4. Línia d’Avals per garantir la liquiditat de pimes i autònoms  
Organisme: Institut de Crèdit Oficial Govern d’Espanya. 
Línia d’Avals amb un import màxim de 100.000 milions d’euros per 
empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de la COVID- 19.  
 
Més informació 
 
5. Mesures extraordinàries en l’àmbit de la innovació de les 

empreses. CDTI 
Organisme: Ministeri de Ciència i Innovació Govern d’Espanya. 
Millores en els instruments de finançament del CDTI: exempció de 
garanties, acceleració en la gestió dels projectes subvencionables I+D+I, 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/nova-linia-ajuts-sector-turistic/
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-liquiditat-covid-19/index.html
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-avalis-per-pimes-i-autonoms
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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ampliació a tot el territori nacional del LIC-A, i flexibilització del termini de 
justificació. 
 
Més informació  

6. Refinançament de préstecs ENISA 
Organisme: Ministeri d’Indústria, Comerç i  Turisme Govern d’Espanya. 
A tots els préstecs participatius concedits per ENISA, continguts en els 
convenis formalitzats entre el Ministeri d’Indústria, Comerc ̧ i Turisme 
(MINCOTUR) i ENISA entre el 2011 i el 2019, els seran aplicables les noves 
condicions de renegociació́ d’aquests préstecs. 

Més informació 

7. Pla Accelera 

Organisme: Ministeri Assumptes Econòmics Govern d’Espanya. 
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 

8. 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 

9. Mesures per reforçar el finançament empresarial 

Organisme: Ministeri Industria, Comerç i Turisme Govern d’Espanya 
Reforçament del reaval concedit per la Companyia Espanyola de 
Reafiançament Societat Anònima (CERSA), que permetrà augmentar la 
capacitat d'aval de les Societats de Garantia Recíproca. 

Més informació 

 
INFORMACIÓ I RECURSOS 

 
1. Expedient de Regulació́ Temporal d’Ocupació́ (ERTO) de Generalitat de 

Catalunya. 
 
Més informació 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1
https://www.enisa.es/
https://acelerapyme.gob.es/mas-informacion
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/cultura/prestecs-per-a-la-liquiditat-de-les-empreses-culturals/
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/El-Gobierno-aprueba-medidas-extraordinarias-para-el-pago-de-alquileres-de-locales-de-negocio.aspx
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/expedients-de-regulacio-docupacio/
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2. Informació per sectors. Departament d’empresa i Coneixement 
Generalitat de Catalunya. 

Mes informació 

3. Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19 
Canal Empresa Generalitat de Catalunya.  

Mes informació 

4. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya SOC. Informació per les 
empreses. 

Més informació 

5. FAQS. Preguntes i respostes de l’àmbit laboral sobre el coronavirus. 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies Generalitat de 
Catalunya. 

Més informació 

6. Medidas Extraordinarias adoptadas frente al COVID-19. SEPE 

Més informació 

7. Informació i recursos específics pel sector turístic davant 
l’emergència sanitària. Agència Catalana de Turisme Generalitat de 
Catalunya. 

Més informació 

 

http://empresa.gencat.cat/ca/intern/contingencia-covid19/
http://empresa.gencat.cat/ca/intern/contingencia-covid19/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-tributs-de-la-generalitat-de-catalunya/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-tributs-de-la-generalitat-de-catalunya/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-les-empreses/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html
http://act.gencat.cat/covid19/
http://act.gencat.cat/covid19/
http://act.gencat.cat/covid19/

