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Avals per a crèdits ICO
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Persones treballadores per compte propi, pimes i empreses

LÍNIA DE L’AJUT
Línia d’avals gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per facilitar accés al crè-
dit i liquiditat a empreses i autònoms per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19, amb l’objectiu d’atendre les necessitats de finançament per al pagament 
de salaris, de factures de proveïdors pendents de liquidar, de lloguers de locals, ofi-
cines i instal·lacions i despeses de subministraments, així com als venciments d’obli-
gacions financeres o tributàries.

REQUISITS 
1. Els préstecs i operacions han d’estar formalitzats o renovats a partir del 18 de març 

del 2020.
2. Les empreses i persones autònomes que ho sol·licitin no han d’estar en situació de mo-

rositat ni subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març del 2020.
3. Quan sigui aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea de no trobar-se en 

situació de crisi a 31 de desembre del 2019.
El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de 

deutes preexistents.

DESCRIPCIÓ
Per a les persones treballadores autònomes i pimes, l’aval ascendeix com a màxim al  
80 % de l’operació de crèdit, mentre que, per a la resta d’empreses, es cobreix com a 
màxim el 70 % de noves operacions i el 60 % en operacions de renovació.

SOL·LICITUD
A través de les entitats financeres, com a màxim fins al 30 de setembre. 

OBSERVACIONS
La línia de finançament es va obrint per trams, per garantir la seva extensió entre el 
màxim nombre d’empreses que la necessitin al llarg del temps.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 

Novetats

http://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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Prestació extraordinària per  
cessament d’activitat
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Persones treballadores autònomes

LÍNIA DE L’AJUT
Prestació extraordinària per a persones treballadores en règim d’autònoms per 
activitats que hagin quedat suspeses per la declaració d’estat d’alarma o que vegin 
decaure la seva facturació en un 75 per cent en relació al semestre anterior.

REQUISITS 
• Estar afiliats i en alta en règim d’autònoms a la data de la declaració de l’estat d’alarma. 
• També poden sol·licitar-la els autonoms societaris. 
• Acreditar la reducció de la facturació en, almenys, un 75 per cent en relació al semestre 

anterior.
• Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

DESCRIPCIÓ
• Prestació contributiva per desocupació. La quantia es determina aplicant el 70 per cent 

a la base reguladora.
• La durada de la prestació serà fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.
• Aquest temps de cobrament de prestació de la Seguretat Social s’entén com cotitzat. 
• Mentres es cobra la prestació, no es paguen les quotes d’autònoms.

SOL·LICITUD
• Es tramita a través de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la qual s’esti-

gui adscrit.
• Des del dia 18 de març, amb reconeixement des del 14 de març, o des del moment 

que es pugui presentar documentació acreditativa del descens de facturació. Finalitza 
el termini l’últim dia del mes següent en el qual es va produir la finalització de l’estat 
d’alarma.

OBSERVACIONS
La percepció serà compatible amb altres prestacions del sistema de Seguretat Social. 
Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.viladecans.cat/ca/24marc2020com-sollicitar-la-nova-prestacio-extraordi-
naria-autonoms-afectats-pel-covid-19

 

http://www.viladecans.cat/ca/24marc2020com-sollicitar-la-nova-prestacio-extraordinaria-autonoms-afectats-pel-covid-19
http://www.viladecans.cat/ca/24marc2020com-sollicitar-la-nova-prestacio-extraordinaria-autonoms-afectats-pel-covid-19


6

RESUM DE MESURES ECONÒMIQUES
COVID-19

15/4/2020

Tornar a l’índexu

Ajut a persones treballadores  
autònomes
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Generalitat de Catalunya

A QUI S’ADREÇA? 
Persones treballadores autònomes —persona física—, amb domicili fiscal a Catalunya.

LÍNIA DE L’AJUT
Fins a 2.000 euros per als autònoms  que acreditin una reducció dràstica i involun-
tària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la 
seva activitat econòmica.

REQUISITS 
1. Estar donats d’alta al RETA, amb domicili fiscal a Catalunya.
2. Que s’acrediti una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació: pèrdues 

econòmiques en el mes de març del 2020 en comparació amb el mateix mes de març 
del 2019. En cas de persones autònomes amb antiguitat al RETA inferior a un any, la 
comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

3. Que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats han decretat el tancament.
4. Que no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

ATENCIÓ: No està adreçada a les persones treballadores autònomes sòcies de societats 
mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o socie-
tats laborals, als membres d’òrgans d’administració de societats i a les persones treba-
lladores autònomes col·laboradores.

DESCRIPCIÓ
Pagament únic de fins a 2.000 euros a cada autònom/a, fins a esgotar el pressupost 
global de 7,5 milions d’euros.

SOL·LICITUD
Del 6 d’abril al 5 de maig del 2020, a través d’Internet: https://treball.gencat.cat/ca/tra-
mits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1

OBSERVACIONS
Incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

MÉS INFORMACIÓ
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afecta-
des-coronavirus/ 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
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Ajut al sector turístic
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

A QUI S’ADREÇA? 
Persones autònomes i microempreses del sector turístic

LÍNIA DE L’AJUT
Prestació econòmica directa de 2.500 euros en un únic pagament per a les persones 
treballadores autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en 
el sector turístic.

REQUISITS 
1. Ser un autònom/persona física o una microempresa amb un màxim de 5 treballadors i 

un màxim de 500.000 euros de volum anual de facturació.
2. Ser un establiment turístic d’allotjament, guia de turisme, empresa turística de media-

ció, establiment o activitat d’interès turístic.
3. Estar donat d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas de tenir l’obligació) i estar 

legalitzats amb una antelació al 15 de març del 2019.
4. Mantenir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

DESCRIPCIÓ 
Prestació directa de 2.500 euros.

SOL·LICITUD
El termini de sol·licitud està pendent d’obrir-se.  L’adjuducació es farà per ordre de sol·li-
citud (una vegada comprovat que reuneixen les condicions) fins a exhaurir la partida 
destinada a l’efecte.

OBSERVACIONS
Les empreses del sector del turisme, el comerç i l’hostaleria que generin activitat pro-
ductiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny i que iniciïn o mantinguin d’alta els 
treballadors fixos discontinus, poden aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 % 
de les quotes empresarials a la Seguretat social.

MÉS INFORMACIÓ
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/me-
sures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-em-
preses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/

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/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
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/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
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/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
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Promoció dels ERTO per a evitar  
acomiadaments
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Persones traballadores contractades. 
Empreses i autònoms amb persones treballadores al seu càrrec

LÍNIA DE L’AJUT
Flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), així com 
agilització  dels procediments per acollir-se’n i millora de la cobertura tant per a 
les persones treballadores com empresàries amb l’objectiu d’evitar acomiadaments 
com a mesura de resposta davant l’impacte en l’activitat econòmica de la crisi sani-
tària pel COVID-19.

REQUISITS 
Les suspensions de contractes i reduccions de jornada han de tenir la seva causa direc-
ta en pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat 
d’alarma, i han d’implicar:
• Suspensió o cancel·lació d’activitats.
• Tancament temporal de locals d’afluència pública.
• Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les 

mercaderies.
• Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupa-

ment ordinari de l’activitat. 
• Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de 

mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

DESCRIPCIÓ
1. Es pagarà atur a totes les persones treballadores afectades per un ERTO, tan fixos 

com temporals, encara que no hagin cotitzat el període mínim necessari. Els treba-
lladors afectats per un ERTO perceben la prestació per desocupació. La quantitat és 
un 70 % de la base reguladora de la seva cotització a la Seguretat Social durant els 
180 dies anteriors. En aquest càlcul no es tenen en compte les cotitzacions per hores 
extres.

2. La cotització per desocupació d’aquest ERTO no es tindrà en compte per al càlcul de 
futures prestacions.

3. S’exonera l’empresa de l’abonament de les quotes empresarials, així com del relatiu a 
les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que l’empresa, a 29 de febrer 
del 2020, tingués menys de 50 persones treballadores. Si l’empresa tingués 50 o més 
persones treballadores, l’exoneració serà del 75 % de l’aportació empresarial.

4. Aquestes messures tenen vigència fins a la finalització de l’Estat d’Alarma.
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SOL·LICITUD
Al registre electrònic de la direcció provincial del Servicio Estatal Público de Empleo 
(SEPE) a Barcelona: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

OBSERVACIONS
Obligació per part de l’empresa de mantenir  l’ocupació almenys 6 mesos a partir de la 
finalització de l’Estat d’Alarma.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

http://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
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Permís retribuït recuperable 
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Persones treballadores per compte aliè

LÍNIA DE L’AJUT
Permís retribuït recuperable, entre el 30 de març i el 9 d’abril, per a les persones 
treballadores que no prestin serveis essencials. 

REQUISITS 
Treballar per compte d’altri en empreses o entitats del sector públic o privat en serveis 
considerats no essencials pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

DESCRIPCIÓ
Permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril del 
2020, tots dos inclosos, per l’obligació de mantenir el confinament a les llars amb motiu 
de l’Estat d’Alarma. 
Les hores gaudides fruit del permís s’han de retornar al llarg de la resta de l’any 2020. 
El permís retribuït es pot compensar amb vacances i l’empresa podrà decidir com es 
procedeix a la recuperació de les hores si no s’acorda amb les persones treballadores 
en un termini de set dies des de la finalització del permís. Això sí, s’han de respectar els  
límits de descans diari i setmanal i la compatibilització amb els drets de conciliació de les 
persones treballadores.

SOL·LICITUD
No cal fer cap sol·licitud, és d’aplicació obligatòria.

OBSERVACIONS
No és aplicable a les persones ja afectades per ERTO, aquelles que estiguin teletreba-
llant ni aquelles que gaudeixin d’una incapacitat temporal o baixa per maternitat. Tam-
poc aplicable a persones treballadores autònomes ni professionals liberals.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4196

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4196
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Ajornament de deutes tributaris estatals
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Empreses i persones treballadores autònomes

LÍNIA DE L’AJUT
Ajornament dels terminis de pagament del deute tributari sobre retencions de per-
sones treballadores o professionals, retencions de persones autònomes per paga-
ments a compte de la renda, retencions de lloguers i pagaments a compte de l’im-
post de societats.
El pagaments que no haguessin conclòs a l’entrada en vigor del Reial decret llei, el 
17 de març del 2020, s’amplien fins al 30 d’abril del 2020. Mentre que els pagaments 
comunicats a partir del 17 de març s’estenen fins al 20 de maig del 2020.

REQUISITS 
Persones o entitats deutores amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros 
l’any 2019 i que no tinguin altres ajornaments en vigor.

DESCRIPCIÓ
Es poden ajornar fins a 30.000 euros per un termini de fins a sis mesos. No es meriten 
interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament (mentre que els tres 
mesos següents meriten amb un interès del 0,5 %). 

SOL·LICITUD
• En els primers 10 dies del mes en què s’haguessin de fer efectius els pagaments.
• Presentant el model TC 17/10 Solicitud de aplazamiento per mitjà de la seu electròni-

ca de l’AEAT, a l’opció “RECONEIXEMENT DE DEUTE”, accedint al tràmit  “PRESENTAR 
SOL·LICITUD” dins de l’apartat d’ajornaments.

OBSERVACIONS
Es pot sol·licitar a través d’un tercer.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tri-
butaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf
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Ajornament d’obligacions tributàries  
estatals: IVA, renda i societats
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Pimes i persones treballadores per compte propi.

LÍNIA DE L’AJUT
Ampliació fins al 20 de maig de la presentació i ingrés voluntari de declaracions i 
autoliquidacions dels impostos de l’IVA, de la renda i societats, de les primes d’asse-
gurances i de tipus especial  (mediambiental, sobre la fabricació i sobre l’electricitat 
i el carbó).

REQUISITS 
• Que el venciment de les obligacions tingui lloc a partir del 15 d’abril del 2020 inclòs.
• Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000 euros a l’any 2019 a efectes de l’IVA.

NOTA: no aplica per als i les contribuents acollits al règim especial de consolidació fiscal 
de l’Impost de Societats, amb independència de la seva xifra de negoci, ni aquells aco-
llits al règim especial de grups d’entitats de l’impost de l’IVA, amb independència del seu 
volum d’operacions. 

DESCRIPCIÓ 
S’extén fins al 20 de maig  la presentació i ingrés voluntari de totes les declaracions i 
autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es doni entre el 15 d’abril i el 20 de 
maig. 

SOL·LICITUD
No s’ha de fer cap sol·licitud prèvia, és d’aplicació voluntària.

OBSERVACIONS
Si la forma de pagament escollida és la domiciliació, la data de pagament de les autoli-
quidacions s’extén fins al 15 de maig.

MÉS INFORMACIÓ
https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf

Nou

http://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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Moratòria de cotitzacions socials 
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Empreses i persones treballadores per compte propi.

LÍNIA DE L’AJUT
Moratòria, de sis mesos i sense interès, dels pagaments de les cotitzacions a la Se-
guretat Social per a empreses i persones treballadores autònomes, a les empreses i 
els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social.

REQUISITS 
1. No és aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions 

socials pels seus treballadors afectats per ERTO per força major a causa del corona-
virus.

2. No és aplicable als cessaments d’activitat pel coronavirus per a autònoms.

DESCRIPCIÓ
• Moratòria de fins a 6 mesos sense interessos.
• Per a empreses, comprèn el pagament de les quotes devengades entre abril i juny, 

mentre que, per a les persones treballadores per compte propi, comprén les quotes de 
maig a juliol. 

• Aquelles empreses i persones en règim d’autònoms que poguessin no tenir dret a la 
moratòria també podran sol·licitar l’ajornament a un tipus d’interès reduït del  0,5 %.

SOL·LICITUD
A la Tresoreria, dins dels 10 primers dies naturals del mes dels terminis reglamentaris 
d’ingrés.

OBSERVACIONS
Els requisits per poder sol·licitar aquesta moratòria s’establiran a través d’una Ordre mi-
nisterial que encara no ha estat publicada.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.viladecans.cat/ca/2abril2020moratoria-cotitzacions-autonoms-i-empreses

http://www.viladecans.cat/ca/2abril2020moratoria-cotitzacions-autonoms-i-empreses
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Ajornament de tributs municipals
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Ajuntament de Viladecans

A QUI S’ADREÇA? 
Empreses, persones treballadores autònomes i particulars.

LÍNIA DE L’AJUT
Ajornament del cobrament d’impostos i  allargament dels terminis per fer efectiva 
qualsevol liquidació pendent amb l’administració municipal.

REQUISITS 
Sense cap condicionant.

DESCRIPCIÓ
Dins d’un primer paquet de mesures econòmiques donat a conèixer el 24 de març, l’Ajun-
tament ha decidit que:
• Mentre duri l’estat d’alarma no es procedirà a cobrar cap tribut ni multa de trànsit.
• S’allarga dos mesos el període de pagament dels rebuts no domiciliats de l’IBI i el Tribut 

Metropolità, que acabarà el 14 de setembre. 
• S’ajorna el cobrament de l’impost de vehicles fins al 2 de juny.
• S’amplia el pagament de qualsevol liquidació pendent fins al 30 d’abril.

SOL·LICITUD
La mesura és automàtica per part de l’Ajuntament; no s’ha de fer cap sol·licitud.

OBSERVACIONS
Fins al 17 d’abril es pot sol·licitar el canvi en el mètode de pagament de l’IBI per domici-
liar-ho o per treure’n la domiciliació. Els rebuts domiciliats mantenen el seu calendari de 
pagament en quatre fraccions al maig, juliol, setembre i novembre.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.viladecans.cat/ca/mesuresfiscals

http://www.viladecans.cat/ca/mesuresfiscals
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Compensació de taxes municipals
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Ajuntament de Viladecans

A QUI S’ADREÇA? 
Pimes i persones treballadores autònomes del teixit comercial local

LÍNIA DE L’AJUT
Retorn de l’import de diferents taxes municipals als establiments comercials que 
han hagut de tancar la seva activitat pel temps proporcional en què han estat afec-
tats per l’Estat d’Alarma amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

REQUISITS 
L’establiment o l’activitat han d’haver estat obligats a tancar pel Reial Decret d’Estat 
d’Alarma.
 
DESCRIPCIÓ
Dins d’un primer paquet de mesures econòmiques establertes per l’Ajuntament, s’ha 
acordat retornar o compensar la part proporcional al temps de tancament de les se-
güents taxes:

• Ocupació de la via pública per a terrasses de bars i restaurants.
• Residus comercials.
• Mercat setmanal.
• Quioscos.

SOL·LICITUD
Adreçant una instància genèrica a l’Ajuntament (a través de la Seu Electrònica o de l’ofi-
cina d’atenció ciutadana Viladecans Informació), tot sol·licitant la devolució o compen-
sació, indicant les dates de tancament i un justificant de titularitat del compte bancari en 
què es vol rebre el pagament. 

OBSERVACIONS
Es recomana fer la sol·licitud un cop acabat l’Estat d’Alarma per dimensionar al complet 
l’import del retorn o la compensació.

MÉS INFORMACIÓ
https:// www.viladecans.cat/ca/mesuresfiscals

http://www.viladecans.cat/ca/mesuresfiscals
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Moratòria de deutes hipotecaris
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Persones empresàries, autònomes i particulars

LÍNIA DE L’AJUT
La moratòria del deute hipotecari del reial decret llei 8/2020, de 17 de març, inicial-
ment prevista per a l’habitatge habitual de les persones físiques, s’estén amb el reial 
decret 11/2020 del 31 de març a persones treballadores autònomes, empresàries i 
professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica.

REQUISITS
Que el deutor hipotecari pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caigu-
da substancial de les seves vendes d’almenys el 40 %.
En el cas de la vivenda habitual, els supòsits de vulnerabilitat econòmica estan definits 
a l’article 5 del Reial Decret 11/2020, de 31 de març: https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2020-4208. A més, s’estableix la suspensió de les execucions hipotecàries 
(desnonaments) durant l’Estat d’Alarma.

DESCRIPCIÓ
A la seva entitat financera, entre el 18 de març i 15 dies després de la vigència de l’Es-
tat d’Alarma. Cada entitat establirà un procediment de tràmit per a la gestió d´aquestes 
moratòries.

SOL·LICITUD
A la seva entitat financera, entre el 18 de març i 15 dies després de la vigència de l’Es-
tat d’Alarma. Cada entitat establirà un procediment de tràmit per a la gestió d´aquestes 
moratòries.
 S’ha d’acreditar amb:
• declaració de cessament d’activitat
• declaració responsable de compliment dels requisits exigits per considerar-se sense 

recursos econòmics suficients, com indica el Reial decret llei.
Un cop realitzada la sol·licitud, l’entitat financera haurà de procedir a la seva implementa-
ció en un termini màxim de 15 

OBSERVACIONS
L’Oficina Local d’Habitatge ofereix assessorament a través del telèfon 936594156 i de 
l’adreça electrònica olh@viurbana.cat.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.viladecans.cat/ca/25marc2020informacio-sobre-la-moratoria-dhipoteques

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
http://www.viladecans.cat/ca/25marc2020informacio-sobre-la-moratoria-dhipoteques
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Moratòria de lloguers
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Particulars, ja siguin persones treballadores per compte d’altri, empresàries o autònomes

LÍNIA DE L’AJUT
Diferents mesures d’ajuda per al pagament del lloguer de l’habitage en funció de la 
tipologia de l’arrendador, com la reducció a la meitat de l’import del lloguer, l’ajor-
nament del pagament amb el corresponent fraccionament al llarg de la resta del 
contracte (per un màxim de tres anys) o l’atorgament d’avals per a obtenir crèdits 
sense interessos per al seu pagament. D’altra banda,  es renoven automàticament 
per sis mesos i amb les mateixes condicions, tots els contracte de lloguer que vencin 
entre el 12 d’abril i dos mesos després que acabi l’Estat d’Alarma, sempre que sigui 
sota petició de l’arrendatari.

REQUISITS 
• Que cap de les persones que componen la unitat familiar sigui propietària o tingui en 

usdefruit un habitatge a Espanya.
• Que el responsable de pagar el lloguer es quedi a l’atur, li hagin aplicat un ERTO, hagi 

reduït la seva jornada per motiu de cures (en cas de ser empresari) o hagi patit altres 
circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

• Que els ingressos de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud:
• Tres vegades l’IPREM (1.613,52 euros). Quatre vegades en el cas que la família compti 

amb algun membre amb discapacitat, dependent o incapacitat. Cinc vegades si el deu-
tor és discapacitat físic de al menys un 65%, o mental d’un 33%, o en casos de malaltia 
greu que no li permeti treballar.

• Aquestes quantitats s’incrementaran 0,1 vegades l’IPREM per cada major de 65 anys i 
per cada fill (0,15 vegades en famílies monoparentals).

• Que el pagament de l’lloguer i els subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil per 
a calefacció, aigua corrent, telecomunicacions i pagament de la comunitat) suposin el 
35% o més dels ingressos nets de la unitat familiar.

DESCRIPCIÓ
Dues opcions segons el tipus d’arrendador:
1. Quan es tracta d’una empresa, un organisme públic d’habitatge o un gran tenidor 

(titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfí-
cie construïda de més de 1.500 m2), hi ha dues opcions que es mantindran, des de la 
següent mensualitat a la sol·licitud, durant l’estat d’alarma o el temps durant el qual es 
prorrogui la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de quatre mesos: 

• reducció de la meitat del lloguer 
• ajornament de pagament del lloguer (la quantitat debuda s’haurà de retornar 
dins del temps del contracte de lloguer, amb un màxim de tres anys i es podrá fer 
amb un crèdit sense interessos avalat per l’Institut de Crèdit Oficial-ICO)

Nou
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2. Quan el propietari o propietària és una persona física o un tenidor de menys de deu 
immobles:

• L’acceptació de la reducció a la meitat del lloguer o de l’ajornament de paga-
ments explicats anteriorment tindrà carácter voluntari, no obligatori, per part de la 
persona o empresa propietària
•Sol·licitud d’un microcrèdit bancari per part de l’arrendatari per fer front al paga-
ment habitual del lloguer com a màxim per sis quotes mensuals, sense interessos 
i avalat per l’ICO. Aquest es retornarà en sis anys i, en casos excepcionals, es pot 
prorrogar altres quatre. 

SOL·LICITUD
La reducció o ajornament s’ha de sol·licitar al propietari de l’immoble llogat, mentre que 
els crèdits avalats s’han de demanar a les entitats bancàries.
L’Oficina Local d’Habitatge ofereix assessorament a través del telèfon 936594156 i de 
l’adreça electrònica olh@viurbana.cat.

OBSERVACIONS
En paral·lel, es posa en marxa un nou programa d’ajudes al lloguer, amb la mirada posa-
da a mig termini, per a abonar fins al 100% del lloguer o per a pagar el préstec sol·licitat 
durant la crisi. Estaran gestionades per la Generalitat de Catalunya, que les posarà en 
marxa i en decidirà la quantia (tot i que el Govern d’Espanya marca un màxim de 900 
euros al mes).

MÉS INFORMACIÓ
https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf#BOEn

http://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf#BOEn
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Flexibilització dels contractes de  
subministraments i suspensió de factures
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya

A QUI S’ADREÇA? 
Empreses i persones treballadores autònomes.

LÍNIA DE L’AJUT
Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat i gas natural, així 
com la suspensió de factures tant per a aquests subministraments com per al de 
productes derivats del petroli. 

REQUISITS 
Justificació d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.

DESCRIPCIÓ 
• FLEXIBILITZACIÓ: Mentre duri l’estat d’alarma, es podran suspendre o modificar sense 

cost els contractes de subministrament d’electricitat i gas, així com canviar de potència 
o de peatge d’accés. Fins a passats tres mesos de la finalització de l’estat d’alarma es 
podrà solicitar la reactivació en 5 dies naturals i sense cost.

• SUSPENSIÓ DE FACTURES: Mentre duri l’Estat d’Alarma es pot sol·licitar la suspensió, 
incloent-hi tots els conceptes de facturació. Les quantitats seran regularitzades en els 
sis mesos posteriors a la fi de l’Estat d’Alarma (fins a regularitzar les quotes pendents, 
no es podrà fer un canvi de companyia comercialitzadora).

SOL·LICITUD
L’autònom o pime han de fer la sol·licitud, de forma telemàtica, a la companyia submi-
nistradora o distribuidora, tot indicant el titular del contracte i el codi CUPS, així com el 
justificant d’alta a la Seguretat Social.

OBSERVACIONS
Està prohibida, durant l’Estat d’Alarma, la supressió dels subministraments d’electricitat, 
gas natural i aigua a les llars sota cap concepte, fins i tot si s’inclogués aquesta possibili-
tat expressament en el contracte entre empresa i client.

MÉS INFORMACIÓ
Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Bo social per al subministrament  
de l’electricitat
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Govern d’Espanya    

A QUI S’ADREÇA? 
Persones treballadores autònomes

LÍNIA DE L’AJUT
Les persones treballadores autònomes poden acollir-se al bo social del subminis-
trament d’electricitat de manera excepcional i temporal al seu habitatge habitual, 
segons el Reial decret 11/2020, de 31 de març.

REQUISITS 
1. Cessament total d’activitat professional, o bé reducció de la facturació en el mes an-

terior a la sol·licitud en, almenys, un 75 % en relació amb la mitjana de facturació del 
semestre anterior.

2. Renda de la unitat familiar igual o inferior a:
• 1.344 euros al mes (2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) si no hi ha cap menor a la unitat familiar.
• 1.613 euros al mes (3 vegades l’Indicador IPREM) si hi ha un menor.
• 1.882 euros al mes (3,5 vegades l’Indicador IPREM) si hi ha dos o més menors.

3. Tenir contractat prèviament el subministrament al Preu Voluntari per al Petit Consumi-
dor (PVPC) amb una comercialitzadora de referència.

DESCRIPCIÓ
Descompte del 25 % de la factura de la llum.

SOL·LICITUD
A la seva companyia comercialitzadora, sempre que aquesta sigui una comercialitzadora 
de referència. El Govern disposa d’un servei per resoldre els dubtes trucant al 913 146 
673, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o a l´adreça electrònica ciudadano@idae.es.

OBSERVACIONS
El bo social s’aplica al nou cicle de facturació posterior a la recepció de la sol·licitud com-
pleta amb la documentació acreditativa per beneficiar-se’n.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.bonosocial.gob.es

http://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
http://www.bonosocial.gob.es


24

RESUM DE MESURES ECONÒMIQUES
COVID-19

15/4/2020

Tornar a l’índexu

Facilitats per pagar les factures  
de l’aigua
ADMINISTRACIÓ/ORGANISME IMPULSOR: 
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

A QUI S’ADREÇA? 
Pimes, persones treballadores autònomes i ciutadania.

LÍNIA DE L’AJUT
Condicions especials per al pagament del rebut de l’aigua, amb la congelació de 
factures mentre duri l’Estat d’Alarma i el seu ajornament durant un màxim de sis 
mesos.

REQUISITS 
Ser persona treballadora autònoma, o bé una empresa amb menys de 50 treballadors i 
treballadores i no haver superat un volum de negoci anual de 8 milions d’euros l’any 2019.

DESCRIPCIÓ 
Congelació de les factures emeses per la companyia de l’aigua mentre sigui vigent l’estat 
d’alarma. Un cop finalitzi, establiment d’un pla personalitzat de pagament de les esmen-
tades factures, sense interessos, en un termini màxim d’un a sis mesos.

SOL·LICITUD
Contactant amb el Servei d’Atenció al Client d’Agbar, al telèfon 935 219 777, els dies la-
borables de 8 a 20 hores.

OBSERVACIONS
L’Àrea Metropolitana de Barcelona també ofereix un bo social en la factura del subminis-
trament d’aigua a aquelles llars afectades per la crisi econòmica de la COVID-19 i a les 
famílies que tinguin tots els membres a l’atur, els pensionistes majors de 60 anys amb una 
pensió mínima i les persones amb un alt grau de discapacitat o dependència.

MÉS INFORMACIÓ
http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/deta-
ll/-/notapremsa/l-amb-posa-en-marxa-ajuts-especials-per-a-pimes--autonoms-i-ciu-
tadania/9042801/11696

http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-posa-en-marxa-ajuts-especials-per-a-pimes--autonoms-i-ciutadania/9042801/11696
http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-posa-en-marxa-ajuts-especials-per-a-pimes--autonoms-i-ciutadania/9042801/11696
http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-posa-en-marxa-ajuts-especials-per-a-pimes--autonoms-i-ciutadania/9042801/11696



