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NORMATIVA BÀSICA

➢ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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

➢ Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

➢ Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19.

➢ Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

➢ Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de empleo agrario.

➢ Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

➢ Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. 

➢ Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.



PERSONA DONADA D’ALTA EN EL RÈGIM

ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

(RETA) O PIMES.



QUÈ ES CONSIDERA PIME?

REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014.

Artículo 1. Empresa.

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica,
que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las
entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual
o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad
económica de forma regular.

Artículo 2. Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de
empresas1.

La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo
volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros.2.En la categoría de las PYME, se
define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de
50personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 10 millones de euros.3.En la categoría de las PYME, se define a una
microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones
de euros.



PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT 
D’ACTIVITAT
Requisits per sol·licitar la prestació extraordinària.

➢ Estar donat/da d'alta en el RETA a la data de la declaració de l'estat d'alarma.

➢ L'activitat que es realitza s'hagi vist directament suspesa en virtut del que preveu el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Per tant, entenem que els i les docents i artistes donades d'alta en el RETA poden accedir
directament a la prestació extraordinària.

➢ Una altra opció: Que els ingressos del mes anterior a la sol·licitud de la prestació es vegin
reduïts en un 75% en relació a la mitjana de facturació de l'últim any (especial per a
artistes i autors) o dels últims sis mesos (altres activitats).

➢ Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social. No obstant això, si a la
data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació, no es complís amb
aquest requisit, es podran ingressar les quotes degudes en el termini improrrogable de
trenta dies naturals a comptar de la data de la suspensió de l'activitat.

Quantia de la prestació.

Es percebrà el 70% de la base reguladora.

Com es calcula la base? Serà la mitjana de les bases per les quals s'hagi cotitzat durant els
dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

Quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització: La quantia de la prestació serà
l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització del RETA. La base de cotització mínima
per a l'any 2020 és de 944,40 € / mes, per tant, la prestació extraordinària serà de 661,08 €.



PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT 
D’ACTIVITAT

Així mateix, la persona treballadora autònoma queda exonerada d'abonar les
cotitzacions.

Incompatibilitats a l'hora de sol·licitar la prestació.

La percepció serà compatible amb la percepció de qualsevol altra prestació del sistema
de Seguretat Social sempre que la percebés anteriorment i fos compatible amb
l’activitat.

Com sol·licitar la prestació.

Les Mútues col·laboradores són les encarregades de gestionar l'esmentada prestació.
Per sol·licitar-la cal posar-se en contacte amb la vostra Mútua col·laboradora i us
explicaran com tramitar la prestació.

Gairebé totes les Mútues han penjat a les seves pàgines web la informació necessària
per a tramitar la prestació.

Per tramitar la prestació no cal donar-se de baixa de l'activitat. De la mateixa manera,
els i les administradores de les empreses tampoc han de cessar del seu càrrec.



Especialitats de la prestació extraordinària:

El temps que les persones treballadores autònomes perceben aquesta prestació
extraordinària s'entendrà com a cotitzat. Per tant, no es consumiran dies per
accedir a una futura prestació.

Per tramitar la prestació extraordinària no caldrà cotitzar per a la cobertura de
cessament d'activitat.

Els i les beneficiàries de la tarifa plana o la bonificació podran sol·licitar les
prestacions sense perdre aquesta bonificació, de manera que aquesta es
mantindrà un cop finalitzi l'estat d'alarma.

Les quotes ja ingressades que se superposin a algun dels dies del període durant
el qual es té dret a la prestació de caràcter extraordinari seran tornades per la
Tresoreria General i no caldrà la sol·licitud de l’interessat/da.

Aquesta prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat
Social que el beneficiari vingués percebent i fos compatible amb l'exercici de
l'activitat que desenvolupava.



AJUDA PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

AFECTADES ECONÒMICAMENT PEL CORONAVIRUS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya ha posat en marxa una ajuda, en forma de prestació econòmica, de
fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes.

Qui pot sol·licitar l'ajuda?

Persones treballadores autònomes, persona física, inscrites en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

No està dirigit a les persones treballadores autònomes sòcies de societats
mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms
col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats. El
Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència
competitiva fins a l'esgotament de la partida pressupostària que es destini.

El termini per sol·licitar l'ajut és del 6 d'abril al 5 de maig de 2020 (avui acaba
el termini).



Requisits:

➢ Ser persona treballadora autònoma persona física, donada d’alta com a
treballadora autònoma al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat
Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.

➢ No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de
societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats
laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i
treballadores autònoms col·laboradors.

➢ No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable
de la darrera Declaració de la Renda de les persones físiques disponible ha de
ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació
individual i d’igual quantia en cas d’acollir-se al sistema de tributació
conjunta.

➢ Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions
davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de
pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus
deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

➢ Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del
2020.



➢ Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona
sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

➢ En el cas de persones joves que han estat beneficiaris de l'ajut per afavorir
l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any
2019, només poden accedir a aquest ajut aquells que en data 1 de març de
2020 ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat.

➢ Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de
l'aplicació del Real Decret 463/2020, modificat pel Real Decret 465/2020 i
normes concordants.

➢ Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el
mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior,
com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones
treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la
comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al
RETA.

https://treball.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-
coronavirus?moda=1



AJUDA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Ajuda autono+

Ajuda de 300 € a les persones autònomes de Barcelona més afectades per la
COVID-19, ja sigui per han vist decaure en més d’un 75 % les seves o perquè
han tingut que tancar el seu negoci.

La finalitat d’aquesta ajuda és complimentar la Prestació Econòmica
Extraordinària promoguda pel Govern d’Espanya.

Termini: a partir del 20 de maig fins el 30 de setembre.



LÍNIA D’AVALS PER DEMANAR PRÉSTECS

L’Estat a través dels crèdits ICO atorgarà garanties de 100.000 euros per
facilitar la concessió de préstecs a empreses i autònoms que ho necessitin
per cobrir les garanties de liquiditat, pagament de factures i altres
conceptes.

Requisits:

➢ Per operacions formalitzades a partir del 18 de març de 2020.

➢ Termini per sol·licitar aval: fins el 31 de desembre de 2020.

➢ Percentatge que s’avala: 80 % de les noves operacions de finançament.

➢ La persona autònoma o empresa: No han d’estar en situació de concurs, de
morositat o empreses en situació de crisi a 31 de desembre de 2019
conforme als criteris establerts a l’article 2 (18) del Reglamento de la
Comisión Nº 651/2018, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.

Procediment:

Sol·licitar el préstec a l’entitat bancaria que hagin subscrit un acord marc amb
l’ICO.



AJORNAMENT DEUTES TRIBUTARIS

El termini de presentació d’aquells tributs que el termini
de presentació es produeixi a partir del dia 15 d’abril fins al
20 de maig s’allarga fins el dia 20 de maig.

Requisits:

➢ Obligats tributaris amb un volum d’operacions que no
sigui superior a 600.000 euros.

➢ Si la forma de pagament escollida és la domiciliació
s’haurà d’abonar abans del 15 de maig.



S’habilita a la TGSS a atorgar moratòries de sis mesos sense interès.

Beneficiaris/es.

Empreses i persones treballadores per compte propi (autònomes) que portin a terme una de
les activitats recollides a la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el
artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4690

Escoles, espais de circ i artistes no estan inclosos.

En cas que no hàgiu vist suspesa l’activitat i no podeu accedir a la moratòria podeu sol·licitar
l’ajornament amb un 0,5% interès (pàgina següent).

Període de les cotitzacions.

Empreses: període comprés entre abril i juny de 2020.

Treballadors/es per compte propi: entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats no
s’hagin suspès per l’estat d’alarma.

MORATÒRIA DE LES COTITZACIONS SOCIALS A LA

SEGURETAT SOCIAL

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4690


AJORNAMENT EN EL PAGAMENT DE DEUTES AMB LA

SEGURETAT SOCIAL

Sol·licitar l’ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social que s’hagin
d’ingressar des d’abril fins a juny de 2020.

Beneficiaris/es.

Les empreses i persones treballadores per compte propi.

Requisits per sol·licitar l’ajornament.

No tenir un altre ajornament de deutes en vigor.

Període de sol·licitud.

Durant els deu primers dies naturals al termini reglamentari d’ingrés.

Límit màxim: 30 de juny de 2020.

Tipus d’interès.

Interès del 0,5%.



MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LA HIPOTECA DELS

LOCALS

Beneficiaris/es.

Empresaris i professionals en relació amb l’immoble afectat per l’activitat
econòmica que compleixin requisits article 16 del RDL 11-2020.

Sol·licitud de la moratòria.

Fins 15 dies després del final de la vigència d’un Reial Decret-Llei núm. 8-2020.

Efectes.

Suspensió del deute hipotecari durant el termini de tres mesos.

Inaplicació de la clàusula de venciment anticipat.



MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL LOCAL

AFECTE A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Requisits per accedir en cas de ser una PIME:

Com sé si sóc PYME? http://www.ipyme.org/es-
ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx

➢ Que no es superin els límits establerts a l’article 257.1 de la Llei de Societats de Capital:
➢ El total de les partides del actiu no superin els quatre milions d’euros.
➢ L’import net de la xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros.
➢ Que la mitjana de persones treballadores durant l’exercici no sigui superior a 50.

➢ Que l’activitat s’hagi vist suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD 463/2020
o per ordres dictades per l’Autoritat competent.

➢ Quan l’activitat no s’hagi vist suspesa, acreditar la reducció de la facturació del mes natural
anterior al qual es sol·licita l’ajornament en, al menys un 75 %, en relació amb la facturació
mitjana del trimestre al que pertany aquest mes durant l’any natural anterior.

Com acreditar els requisits?

➢ Reducció del 75 % de la reducció: declaració responsable. Si l’arrendador ho requereix,
haurà de mostrar els llibres comptables.

➢ Activitat suspesa: certificat expedit per la AEAT.

http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx


MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL 
LOCAL AFECTE A ACTIVITAT ECONÒMICA

Requisits per accedir per a les persones autònomes:

Podran accedir a les mesures previstes en els articles 1 i 2 d'aquest reial decret llei, les
persones autònomes quan compleixin els següents requisits:

1. En el cas de contracte d'arrendament d'un immoble afecte a l'activitat econòmica
desenvolupada per l'autònom:

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant 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 ocasionada pel COVID-19, en el Règim Especial de la Seguretat Social
dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social
dels Treballadors de la Mar o, en el seu cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'Autoritat competent i les
Autoritats competents delegades a l'empara del referit reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa a conseqüència de l'entrada
en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la
facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l'ajornament en, almenys, un 75 per
cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes
referit a l'any anterior



MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL LOCAL

AFECTE A L’ACTIVITAT ECONÒMICA PER PERSONES

AUTÒNOMES I PIMES
Requisits:

Persones autònomes:

➢ Estar afiliat 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 per compte propi o autònoms o en el
règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si és el cas, en una de
les Mutualitats substitutòries de el RETA.

Persones autònomes i pimes:

➢ Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les
autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.

➢ En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de
l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció
de la facturació del mes natural anterior a la qual se sol·licita la moratòria en , al menys, un
75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat
mes referit a l'any anterior.

El compliment dels requisits establerts s'acreditarà per l'arrendatari davant l'arrendador.

En aquest sentit, la reducció d'activitat s'acreditarà inicialment mitjançant la presentació
d'una declaració responsable en la qual, d'acord amb la informació comptable i d'ingressos i
despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 %, en relació
amb la facturació mitjana mensual de el mateix trimestre del l'any anterior. L’arrendador
podrà demanar els llibres comptables.



MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL LOCAL

AFECTE A L’ACTIVITAT ECONÒMICA PER PERSONES

AUTÒNOMES I PIMES

En què consisteix la moratòria?

Si l’arrendador és un gran tenidor:

➢ Ajornament automàtic durant l’estat d’alarma + 4 mesos
(com a màxim).

➢ Fraccionament de les quotes durant dos anys.

➢ Sense penalització ni interessos.

Si l’arrendador no és un gran tenidor:

➢ Es pot sol·licitar l’ajornament però l’arrendador l’ha de
concedir.

➢ Es podrà disposar de la fiança per pagar la mensualitat
(a retornar en el termini d’un any).



MORATÒRIA D’UN DEUTE NO HIPOTECARI

Els autònoms en situació de vulnerabilitat econòmica
poden sol·licitar una moratòria dels contractes que
impliquin finançament sense garantia hipotecària per al
seu negoci (préstecs, crèdits, leasing, factoring, etc.) quan
hagin patit una caiguda de les vendes de, al menys, un 40
% i compleixin la resta de requisits de l’article 16 RDL 11-
2020.

La moratòria és una mesura automàtica quan la demana el
deutor.



MORATÒRIES O AJUDES EN RELACIÓ AMB LA RENDA

ARRENDATÍCIA DE L'HABITATGE HABITUAL PER A AUTÒNOMES

Poden sol·licitar-la persones autònomes la unitat familiar 
en el mes no hagi superat els següents llindars de renda:

La situació de vulnerabilitat s’ha d’acreditar mitjançant 
certificat expedit per l’AEAT.

En Euros/mes anterior Sin hijos 1 hijo 2 hijos
Con mayores
de 65 a cargo

Umbral de renta
Unidad familiar

1.611 1.772 1.933 1.772

Umbral de renta 
unidad monoparental

1.611 1.853 2.094 1.853

Dependientes (>33%) 2.148 2.148 2.148



MORATÒRIES O AJUDES EN RELACIÓ AMB LA RENDA

ARRENDATÍCIA DE L'HABITATGE HABITUAL PER A AUTÒNOMES

Com procedir?

Primer s’intenta arribar a un acord.

Si no hi ha acord:

Les alternatives varien en funció del tipus d'arrendador:

Si l'arrendador es tracta d'un gran tenidor ha dues alternatives:

➢ Una reducció del 50% de la renda arrendatícia en el temps que duri l'estat d'alarma
decretat pel Govern i les mensualitats següents, amb un màxim en tot cas de quatre
mesos.

➢

Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia durant l'estat d'alarma i les
mensualitats següents, amb un màxim de quatre mesos.

Les rendes ajornades sense interessos es fraccionaran durant els següents 3 anys o en el
termini al llarg de el qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les
pròrrogues.

En altres casos: la persona arrendadora ha de comunicar a l'arrendatària, en el termini màxim
de set dies laborables, possibles solucions i si no s'arriba a un acord, l'arrendatari podrà
accedir a el programa d'ajudes transitòries de finançament aprovades (avals i microcrèdits a
tornar en sis anys).



FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRES

D’ELECTRICITAT I GAS NATURAL

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, autònoms i empreses
podran suspendre temporalment o modificar els seus
contractes de subministrament d'electricitat i gas natural a
l'objecte d'adaptar els seus contractes a les seves noves pautes
de consum, sense que sigui procedent cap càrrec en concepte
de penalització.

Un cop finalitzat l'estat d'alarma, en el termini de tres mesos, el
consumidor que hagi sol·licitat la suspensió o modificació del
seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva
reactivació o nova modificació. Aquestes reactivacions o les
modificacions es realitzaran en el termini màxim de cinc dies
naturals i sense que sigui procedent la repercussió de cost sobre
el consumidor.

També poden posposar els pagaments d'aquests
subministraments, atorgant-se un termini de devolució de les
quantitats degudes de sis mesos des que es decreti la
finalització de l'estat d'alarma.



AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE FACTURES D'ELECTRICITAT, 
GAS NATURAL I PRODUCTES DERIVATS DEL PETROLI (ART. 44 
RDL 11-2020)

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts de
subministrament d'energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i
gasos liquats de petroli per canalització, titularitat d'autònoms que acreditin
aquesta condició mitjançant la seva alta en el règim especial de la Seguretat
Social dels treballadors per compte propi o autònoms o assimilable i petites
i mitjanes empreses, tal com es defineixen a l'annex i del Reglament (UE)
núm. 651/2014 de la Comissió Europea, podran sol·licitar, per mitjans que no
suposin desplaçament físic, al seu comercialitzador o, si s'escau, al seu
distribuïdor, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a
períodes de facturació que continguin dies integrats en l'estat d'alarma,
incloent tots els seus conceptes de facturació.

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, s’hauran d’abonar les quantitats
degudes durant els sis mesos posteriors.

Possibilitat de sol·licitar el bono social.



BONO SOCIAL DE L’ELECTRICITAT.

Descompte en la factura de la llum.

Les persones treballadores autònomes podran ser
considerades consumidors vulnerables i accedir al 25% de
descompte.

Requisits:

➢ Han cessat l’activitat.

➢ Reducció 75% de la facturació en relació al semestre
anterior.

➢ Complir els requisits de renda recollits a
https://www.bonosocial.gob.es/#quees

Per sol·licitar-ho la informació està al mateix enllaç.

https://www.bonosocial.gob.es/#quees


MESURES GENERALITAT EMPRESES CULTURALS

➢ Línia de liquiditat per projectes. A partir de 20000 €

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

➢ Mesures de rescat que s’ha de desenvolupar

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-
programes/pla-rescat/mesures/departament-
cultura/mesures-rescat/

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


EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL 
D’OCUPACIÓ PROVOCAT PER LA COVID 19

Exoneració cotitzacions de les persones treballadores:

➢ Les empreses de menys de 50 treballadors/es estaran
exonerades d’abonar el 100% de l’aportació empresarial
i recaptació conjunta.

➢ Les empreses de més de 50 treballadors/es estaran
exonerades d’abonar el 75 % de l’aportació empresarial i
recaptació conjunta.



PÀGINES WEB D'INTERÈS

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuite
m.b6c80362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=e4
bd69e8c9b11710VgnVCM1000001d04140aRCRD

https://barcelonactiva.barcelona/covid19/es/

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.b6c80362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=e4bd69e8c9b11710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://barcelonactiva.barcelona/covid19/es/


FASE 1 FASE 2 FASE 3

Bibliotecas (préstamo y lectura 
con limitación de aforo). 
Actos y espectáculos culturales 
de menos de 30 personas en 
lugares cerrados (con 1/3 de 
aforo). 
Actos y espectáculos culturales 
al aire libre de menos de 200 
personas (siempre y cuando 
sea sentado y manteniendo la 
distancia necesaria). 
Museos (solo visitas, no 
actividades culturales) 1/3 
aforo con control de 
aglomeraciones en salas. 
Turismo activo y de naturaleza
para grupos limitados de 
personas. 
Producción audiovisual y rodaje 
de cine y series. 

Cines, teatros, auditorios y 
espacios similares (con butaca 
pre-asignada) con una 
limitación de aforo de 1/3. 
Monumentos y otros 
equipamientos culturales (solo 
visitas; no actividades 
culturales) 1/3 aforo. 
Salas de exposiciones, salas de 
conferencias y salas multiuso 
1/3 aforo, con control de 
aglomeraciones. 
Actos y espectáculos culturales
de menos de 50 personas en 
lugares cerrados (1/3 de aforo). 
Actos y espectáculos culturales 
y de ocio al aire libre de menos 
de 400 personas (siempre y 
cuando sea sentado y 
manteniendo la distancia 
necesaria). 
Turismo activo y de naturaleza 
para grupos más amplios de 
personas. 

Las actividades con 1/3 de 
aforo en fase II podrán pasar a 
1/2 de aforo en esta fase. 
Salas de artes escénicas y 
musicales con una limitación de 
aforo de 1/3. 
Actos y espectáculos culturales
de menos de 80 personas en 
lugares cerrados (1/3 de aforo). 
Plazas, recintos e instalaciones 
taurinas con una limitación de 
aforo que garantice una 
persona por cada 9 m2. 
Actos y espectáculos culturales, 
parques temáticos y de ocio al 
aire libre de menos de 800 
personas (siempre y cuando 
sea sentado y manteniendo la 
distancia necesaria). 
Turismo activo y de naturaleza. 
Playas, en condiciones de 
seguridad y distanciamiento. 



FASE 1 FASE 2 FASE 3

Los centros educativos 
abrirán para su 
desinfección, 
acondicionamiento y el 
trabajo administrativo y 
preparatorio de los 
docentes y personal 
auxiliar. 
Apertura de 
Universidades para su 
desinfección, 
acondicionamiento y 
para gestiones 
administrativas y de 
investigación. 
Apertura de laboratorios
universitarios. 

Apertura de infantil hasta 6 años 
para familias que acrediten que los 
progenitores tienen que realizar un 
trabajo presencial sin posibilidad de 
flexibilización. Siempre con 
limitación de aforo. 
Con carácter voluntario para los 
alumnos, los cursos terminales (4º 
de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP 
de grado Medio y Superior y último 
año de Enseñanzas de régimen 
especial) comenzarán con división de 
los grupos de más de 15 estudiantes 
al 50% para asistencia alterna o en 
semigrupos paralelos. 
Se permite la apertura de los centros 
de Educación Especial, y la asistencia 
de los alumnos tendrá carácter 
voluntario. 
EBAU. 
Los centros educativos prepararán 
programas de refuerzo educativo a 
desarrollar en el centro para los 
alumnos no mencionados 
anteriormente. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2
020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf



CONSULTES LABORALS



ESTIC CONTRACTAT/DA LABORALMENT?

Els i les artistes que presten serveis en espectacles públics organitzats per un
organitzador d'espectacles públics (companyia, productora,...) o un
empresari han d'estar contractats laboralment.

S'entén per relació especial de treball dels artistes en espectacles públics
l'establerta entre un organitzador d'espectacles públics o empresari i els que
es dediquin voluntàriament a la prestació d'una activitat artística per
compte, i dins de l'àmbit d'organització i direcció d'aquells, a canvi d'una
retribució en virtut del que estableix l'article 2.1e de l'Estatut dels
Treballadors i de el Reial Decret núm. 1435/1985, d'1 d'agost, que regula la
relació laboral dels artistes que presten serveis en espectacles públics.



QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE?

Prestació d'atur.

Requisits.

➢ Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social en un règim
que contempli la contingència per desocupació.

➢ Trobar-se en situació legal d'atur.

➢ Estar inscrit o inscrita i mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació durant tot el període
en què es percep la prestació.

➢ Haver treballat i cotitzat a desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació
legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar
No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.

➢ No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, llevat
que sigui possible la compatibilitat si ho estableix un programa de foment d'ocupació.

➢ No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.

Quantia.

70% de la base reguladora fins al dia 180.

50% de la base reguladora a partir del dia 181.

Base reguladora: Bases de cotització dels últims sis mesos.

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1


SUSPENSIÓ O REDUCCIÓ DELS CONTRACTES LABORALS PER CAUSA 
DE FORÇA MAJOR TRAMITATS A TRAVÉS D'UN EXPEDIENT DE 
REGULACIÓ TEMPORAL (ERTO)
Prestació d'atur per a les persones treballadores.

Els i les treballadores afectades poden accedir a la prestació d'atur hagin o no cotitzat el mínim
necessari.

El temps que percebran la prestació no es consumirà a l'efecte d'un pròxim atur.

Quantia de la prestació.

➢ 70% de la base reguladora els primers sis mesos.

Base reguladora: mitjana de les bases reguladores dels últims sis mesos.

Quantia màxima.

➢ Per a qui no tingui fills al seu càrrec: 1.089,09 euros.

➢ Si té un fill: 1.254,86 euros.

➢ Si té dos o més fills 1.411,83 euros.

Quantia mínima.

➢ Per a qui no tingui fills al seu càrrec: 501,98 euros.

➢ Si té un o més fills, la quantitat: 671,40 euros.



SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE FIX-DISCONTINU

Suspensió dels contractes amb el personal laboral fix-discontinu fins reiniciar
l'activitat.

Si un cop es reinicia l'activitat, no es diu al treballador / a, estaríem davant un
acomiadament.

➢ Les prestacions per atur percebudes pels treballadors/es que hagin vist
suspesos els seus contractes de treball a conseqüència de l'impacte de
l'COVID-19 durant períodes que, si no hagués estat per aquesta causa
extraordinària, haguessin estat d'activitat, podran tornar a percebre amb
un límit màxim de 90 dies, quan es tornin a trobar en situació legal d'atur.

➢ Els i les treballadores fix-discontinu que no es puguin reincorporar i ho
acreditin i fossin beneficiàries de la prestació no la veuran suspesa.

➢ Si a data de reincorporació no tinguessin dret a atur o l'esgotessin, podran
accedir a la prestació amb un límit de 90 dies.

Necessari certificat d’empresa.



QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE?
Subsidi d’atur

Requisits.

➢ Estar aturat o aturada i en situació legal d'atur.

➢ Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantenir aquesta inscripció durant
tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.

➢ Haver cotitzat per atur un mínim de 3 mesos, si vostè té responsabilitats familiars, o
almenys 6 mesos si no les té, i no arribar a 360 dies. En el cas de tenir els 360 dies
cotitzats, tindria dret a la prestació contributiva.

➢ No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a 712,50 € mensuals (75% del salari
mínim interprofessional, sense comptar la part proporcional de dues pagues
extraordinàries).

➢ Què significa tenir responsabilitats familiars? Tenir al seu càrrec al seu cònjuge o algun fill
o filla per naturalesa o adopció que sigui menor de 26 anys o major amb discapacitat o
persona menor acollida, que no tingui ingressos mensuals superiors al 75% del salari
mínim interprofessional (SMI).

Quantia. 430,27 €.

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1


QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE?

Subsidi extraordinari per finalització de de contracte temporal superior a dos mesos

Beneficiaris/es

Persones treballadores que reuneixin els següents requisits:

➢ Extinció de contracte de durada determinada d‘un mínim de 2 mesos de durada,
amb posterioritat al 14 de març de al 2020 (data de la declaració l'estat d'alarma).

➢ No tenir rendes superiors, en còmput mensual, a 712,50 € (75% SMI mensual).

➢ No reunir el període de cotització necessari per accedir a una altra prestació o
subsidi.

➢ Aquest subsidi és reconegut també a les persones amb contractes d'interinitat,
formatius i de relleu.

➢ Ja es pot sol·licitar.



Subsidi extraordinari per finalització de contracte temporal superior a dos
mesos.

Quantia.

Aquest subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l'indicador
públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual vigent: 430,27 euros / mes.

Durada.

1 mes, ampliable si així es determina per Reial Decret-Llei.

Incompatibilitats.

Incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari
social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

El SEPE ha d'establir el procediment per a la tramitació de sol·licituds, formularis a
utilitzar, sistema de tramitació i terminis per a la seva presentació en el termini
d'un mes. Ja es pot sol·licitar.



QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE?

Renda Activa d'Inserció (estatal)

Requisits.

➢ Estar aturat o aturada i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació, mantenir aquesta
inscripció durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís
d'activitat.

➢ Ser menor de 65 anys.

➢ No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a 712,50 € mensuals (75% del salari
mínim interprofessional, sense comptar la part proporcional de dues pagues
extraordinàries).

➢ Si té cònjuge i / o fills o filles menors de 26 anys o majors amb discapacitat, o menors en
acollida, únicament s'entendrà complert el requisit de carència de rendes quan la suma de
les rendes de tots els integrants de la seva unitat familiar així constituïda, incloent-li a
vostè, dividida pel nombre de membres que la componen, no supera el 75% de l'SMI,
exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

➢ No haver estat beneficiari o beneficiària de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la
data de sol·licitud d'admissió al programa, excepte en el cas de víctimes de violència de
gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat.
No haver estat beneficiari o beneficiària en anteriors ocasions al programa de renda activa
d'inserció anteriors.



PRESTACIÓ D’URGÈNCIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

PER A PERSONES AFECTADES PER LA SITUACIÓ DE CRISI

OCASIONADA PER LA COVID 19.

➢ Ajut de 200 €.

➢ Inici tramitació: 30 d’abril.

➢ Resolen en 7 dies.

➢ Requisits i 
informació:https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_
departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/


QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE?

Renda Activa d'Inserció (estatal)

Durada.

La RAI es concedeix durant 11 mesos com a màxim i es cobra amb efectes de
l'endemà de la sol·licitud.

Quantia.

430,27 €.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-
dejado-de-cobrar-el-paro/no-tengo-prestacion.html



QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE?

Renda garantida per a la ciutadania (Generalitat).

Requisits

➢ Ser majors de vint-tres anys.

➢ Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya.

➢ Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos
immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

➢ No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics superiors
als 664 euros mensuals durant els dos mesos immediatament anteriors a la
presentació de la sol·licitud (quan es viu sol/a).

➢ No ser beneficiari d'una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, sempre que l'internament no
tingui una durada superior a 12 mesos i estigui previst en el pla de treball, ni
estar ingressat en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

➢ No treballar, excepte els sol·licitants monoparentals amb treball a temps parcial.

➢ No disposar de patrimoni més enllà de l'habitatge habitual.



QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE?

Renda garantida per a la ciutadania (Generalitat).

Nous imports.

➢ Un sol membre: 644 euros

➢ Dos membres: 956 euros

➢ Tres membres: 1.029 euros

➢ Quatre membres: 1.102 euros

➢ Cinc membres: 1.181 euros



NO HE ESTAT CONTRACTAT/DA LABORALMENT NI HE

ESTAT DONAT/DA D’ALTA

➢ Renda Activa d'Inserció.

➢ Renda Bàsica per a la Ciutadania.

➢ Ajudes gestionades per l'Ajuntament en el qual s'està
empadronat.

➢ A Barcelona:

https://barcelonaactiva.barcelona/covid19/es/



A TENIR EN COMPTE. MESURES PER LA CIUTADANIA

➢ Moratòria hipotecària per a persones en situació de
vulnerabilitat econòmica.

➢ Moratòria lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat
econòmica si el arrendador és un gran propietari.

➢ Possibilitat de negociar amb l'arrendador o demanar un crèdit
ICO sense interessos, ni comissions a retornar en un termini
de sis anys prorrogables, si l’arrendador no és un gran
propietari.

➢ Es prohibeix la suspensió el subministrament de gasos, aigua,
gas natural, gasos manufacturats i liquats mentre duri l’estat
d’alarma a consumidors domèstics.



GRÀCIES!!!!


