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1. Prestació extraordinària per autònoms/es que cessin l’activitat 
Govern d’Espanya 

• Qui ho pot sol·licitar?  

o Autònoms/es que tinguin suspesa l’activitat segons el RD 463/2020 

o Autònoms/es que hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% respecte la mitjana mensual 
del semestre anterior. 

• Ho poden sol·licitar els autònoms que tinguin treballadors a càrrec? 

o Sí, els que es trobin en un dels supòsits de la pregunta anterior, poden presentar un ERTE pels 

treballadors i sol·licitar aquesta prestació.  

• Quins son els requisits? 

o Estar afiliat i d’alta al RETA en el moment que es declara l’estat d’alarma 

o Estar al corrent de pagament de totes les quotes (si no és el cas, es disposarà d’un termini de 30 
dies naturals per fer efectius els pagaments) 

• Quina és la percepció i la seva durada? 

o L’equivalent al 70% de la base reguladora. 

 Quan s’hagi cotitzat per cessament d’activitat durant almenys 12 mesos -> 70% de la 
base reguladora 

 Quan s’hagi cotitzat per cessament d’activitat menys de 12 mesos -> 70% de la base 

mínima de cotització del col·lectiu al que es pertanyi. 

o La durada serà d’un mes. Ampliable fins l’últim dia del mes en que acabi l’estat d’alarma.  

• On es sol·licita? 

o A la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la que s’hagi adscrit l’autònom/a 

o Autònoms/es que tinguin concertada la protecció per contingències professionals amb l’INSS -> 
al SEPE  

• Com?  

o Les mútues i el SEPE tenen habilitats formularis amb els documents de sol·licitud i es fa de forma 

telemàtica.  

• Documentació a presentar? 

o Cessament d’activitat per força major: 

 Declaració jurada amb la data de producció de la força major, és  a dir el dia en què es 
declara l’estat d’alarma (14/03/2020). Amb el model normalitzat que tingui cada mútua 

o Per pèrdua d’ingressos:  

 Informació comptable que justifiqui la pèrdua: llibre de registre de factures emeses i 
rebudes; llibre diari d’ingressos i despeses; llibre de compres i despeses.   

o Declaració jurada on hi consti que es compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a la 
prestació. 

 

mailto:empresa@alturgell.cat


3 
 

CENTRE EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC ALT PIRINEU 
Plaça de les Monges 
Edifici de les Monges 3r pis 
25700 La Seu d’Urgell 
973 355 798 
empresa@alturgell.cat 

 

 
 

 

• Quan? 

o Si el RD ens ha obligat a tancar/parar l’activitat -> des del 18/03/2020 

o Si s’ha d’acreditar la reducció de facturació del mes de març 2020 -> a partir de l’1 d’abril de 2020.  

• Quin és el termini màxim de sol·licitud? 

o 30 d’abril de 2020 

• Quin és el termini de resolució? 

o Segons l’art. 11.5 del RD 1541/2011 la mútua corresponent ha de resoldre la sol·licitud en un 

termini de 30 dies hàbils des de la recepció de la documentació.  

• Hem de pagar les cotitzacions del mes de març?  

o S’ha d’abonar la cotització corresponent als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma. 

o Si s’arriba a pagar tot el mes, la TGSS tornarà la part corresponent d’ofici.  
Fonts i més informació: 

• https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-

extraordinaria-para-autonomos/ 

• https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-

autonomos-afectados-por-el-covid-19/ 

• https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 

• http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/criterio_5-2020.pdf  

 

2. Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades 

econòmicament pel coronavirus  
Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

• Qui ho pot sol·licitar? 

o Persones treballadores autònomes -> persones físiques 

• Requisits 

o Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència dels efectes 
del coronavirus en l’activitat econòmica 

o Figurar d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament (RETA) 

o Tenir el domicili fiscal a Catalunya  

o No disposar de fonts d’ingressos alternatives 

• Com s’aconsegueix l’ajut? 

o Acreditant les pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 (comparant-ho amb el mes de 
març de 2019) 

 Si l’antiguitat al RETA és inferior a un any -> amb la mitjana de la facturació mensual des 
de l’alta al RETA. 
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• Atorgament? 

o Concurrència no competitiva 

• Fins a l’exhauriment del pressupost 

o Incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat 

• Import  

o Màxim fins a 2000€, en un únic pagament 

• Quan es podrà sol·licitar?  

o A partir de l’1 d’abril de 2020 

• Com es fa la sol·licitud?  

o Telemàticament als canals que habiliti la Generalitat de Catalunya 
Fonts i més informació: 

o https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-
coronavirus/ 

o https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-treball-
autonom.pdf 

o https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom  
 

 

3. Plan Acelera PYME 
Govern d’Espanya 

• Què és? 

o Recursos per PIMEs i persones autònomes per fer front a la COVID-19 

• Quins recursos? 

o Solucions tecnològiques per mantenir l’activitat i avançar en processos de transformació digital 

 Ciberseguretat 

 Teletreball 

o Talent: programes de suport per desenvolupar el talent i la formació digital 

o Assessorament 

o Finançament 

 ICO línia Avales: Per garantir la liquiditat 

 ICO Empresa y emprendedores: finançament de projectes de digitalització i foment del 
teletreball 

 ICO Sector Turístico COVID-19: destinat al sector turístic i les activitats que hi tinguin 
relació  

o Ajudes 

o Col·laboradors  

Fonts i més informació: 

• https://acelerapyme.gob.es/  
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4. Moratòria del pagament d’impostos i cotitzacions per a pimes i persones 

autònomes  
Agència Tributària 

• Beneficiaris: 

o Les PIMES 

• Durada: 

o Màxim 6 mesos (els 3 primers sense càrrec)  

• Per quins impostos? 

o IVA 

o IS 

o IRPF 
Fonts i més informació: 

• https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campana

s_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Avisos_importantes.shtml 

 

5. Línies especials de crèdit i avals 
 

• Línies especials de crèdit ICO 

https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico 

• Línies especials de crèdit per al sector turístic 

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas- 

• Línia especial d’Avals per a persones autònomes i PIMES 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824  
 

6. Flexibilització dels Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) 
 
Preguntes més freqüents: 

• Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:  

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/acces_directe/preguntes_mes_frequents/er
to-coronavirus/ 

• Govern d’Espanya Ministeri de Treball i Economia Social:   
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coron

avirus.pdf  
 

Fonts i més informació:  
- 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=&moda=3  
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7. ACCIÓ: Agència per la competitivitat de l’empresa  

• Ajuts a l’activitat productiva i l’ocupació davant dels efectes del coronavirus: 

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/mes
ures-gene-estat-covid.pdf  

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ajuts-
economia-activitat-productiva-ocupacio-davant-coronavirus  

• Virtual Desk: sistema d’atenció via xat per resoldre dubtes a l’instant  

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/  

• Marketplace Covid-19: Busques o ofereixes solucions tecnològiques o sanitàries durant la crisi del 

Coronavirus?  

http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-
/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19  

 
 

8. RDL 9/2020, 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en 

l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 

• Articles:  

o Art. 2. Mesures extraordinàries per la protecció dels llocs de treball 

o Art. 3. Mesures extraordinàries de desenvolupament de l’article 25 del RDL 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-

19, per agilitzar la tramitació i abonament de les prestacions per atur 

o Art. 4. Mesura extraordinària aplicable a les societats cooperatives per l’adopció d’acords en els 
procediments de suspensió total i/o parcial, en els termes previstos en els articles 22 i 23 del 

RDL 8/2020, de 17 de març 

o Art. 5. Interrupció del còmput de la duració màxima dels contractes temporals 

• Disposicions addicionals: 

o Primera: Limitació de la duració dels expedients temporals de regulació de treball basats en les 
causes previstes a l’art. 22 del RDL 8/2020, de 17 de març  

o Segona: Règim sancionador i reintegrament de les prestacions indegudes 

o Tercera: Data d’efectes de les prestacions per atur derivades dels procediments basats en les 
causes referides als articles 22 i 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 

o Quarta: Col·laboració de l’entitat gestora de les prestacions per atur i la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social  
 

Fonts i més informació: 

o https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152 
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9. RDL 10/2020, 29 de març, regulació permís retribuït recuperable per les 

persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb 

la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra la 

COVID-19 

• Objectius: 

o Regular un permís retribuït recuperable per al personal laboral per compte aliè 

o Obligatori  

o Limitat entre el 30 de març i el 9 d’abril (ambdós inclosos)  

o Empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin les activitats no essencials 

• Àmbit d’aplicació: 

o Persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats del sector 
públic o privat i que no tinguin l’activitat aturada com a conseqüència de la declaració de l’estat 

d’alarma que estableix el RD 463/2020.  

• Permís retribuït: 

o Es gaudirà d’un permís retribuït recuperable 

o De caràcter obligatori 

o Entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)  

o Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hi hagués correspost si 
haguessin prestat els serveis amb caràcter ordinari, incloent el salari base i els complements 

salarials.  

• Recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït: 

o Es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins el 31 de desembre 
de 2020. 

o S’haurà de negociar en un període de consultes obert a tal efecte entre l’empresa i la 
representació legal de les persones treballadores (duració màxima 7 dies)  

o La recuperació d’hores no pot suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i 

setmanal previstos per llei i al conveni col·lectiu, l’establiment d’un període de preavís inferior al 

recollit a l’art. 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima 

anual prevista dins el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació. També, s’han de respectar els drets 

de conciliació de la vida personal, laboral, familiar reconeguts legal i convencionalment.  

• Activitat mínima indispensable: 

o Es pot establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles 
amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable.  

o Es tindrà com a referència la mantinguda durant un cap de setmana ordinari o en festius.  
 
Fonts i més informació: 

o https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166 
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10. Bonificacions en el cànon de l’aigua 

• Període: 

o Entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020 

• Mesures aplicables: 

o Per als col·lectius que s’acullen al cànon social s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del 

cànon de la factura 

o Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics 

o Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques 

o Reducció del 50% als usuaris ramaders 
 

Fonts i més informació: 

o https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790865.pdf  
 

 

11. Mesures adoptades pels ajuntaments de l’Alt Urgell 

 

a) La Seu d’Urgell 

• DECRET NÚM. 254/2020 

o Suspèn durant el període de durada de l’estat d’alarma, el cobrament de la taxa per l’ocupació de 
la via pública amb taules i cadires de bars i restaurant, parades als mercats municipals setmanals 

i amb mercaderies  

o Enllaç: http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-ajorna-el-cobrament-dels-
tributs-municipals-i-altres-ingressos-fins-que-finalitzi-l2019estat-d2019alarma 

 

12. Altres fonts d’informació: 
 

• BOE - biblioteca jurídica Crisis Sanitaria COVID-19: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-
19&tipo=C&modo=2 

• Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_CoV-2/  

• Canal empresa: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/   

• Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya: 

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

• Salut. Generalitat de Catalunya:  

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/  

• Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.: http://territori.gencat.cat/ca/inici/coronavirus/  
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_CoV-2/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://territori.gencat.cat/ca/inici/coronavirus/
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• Empresa. Generalitat de Catalunya: http://empresa.gencat.cat/ca/intern/contingencia-covid19/  

• Agricultura. Generalitat de Catalunya: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/coronavirus-sars-cov-2/ 

• Interior. Generalitat de Catalunya: 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/ma

lalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes_sobre_restriccions/ 

• Cultura. Generalitat de Catalunya: https://cultura.gencat.cat/ca/departament/contingencia/  

• Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Informacio-sobre-la-Covid-19-00001 

• ACCIÓ:  

http://www.accio.gencat.cat/ca/inici  

• Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya: https://t.co/8C1vPVBUC9?amp=1 

• Agència de Residus de Catalunya:  

http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/covid-
19/?fbclid=IwAR14MWIY7U2XSVPTyt9SjiomrPK5RAXZjA8QQFUaf2OJKgVPiK3sPJ2SHBw 

• Agència Catalana de l’Aigua 

http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/#bloc2  
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http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes_sobre_restriccions/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes_sobre_restriccions/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/contingencia/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Informacio-sobre-la-Covid-19-00001
http://www.accio.gencat.cat/ca/inici
https://t.co/8C1vPVBUC9?amp=1
http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/covid-19/?fbclid=IwAR14MWIY7U2XSVPTyt9SjiomrPK5RAXZjA8QQFUaf2OJKgVPiK3sPJ2SHBw
http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/covid-19/?fbclid=IwAR14MWIY7U2XSVPTyt9SjiomrPK5RAXZjA8QQFUaf2OJKgVPiK3sPJ2SHBw

