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Mesures aprovades pel Govern de l’estat 
espanyol  

AJORNAMENT D’IMPOSTOS 

Per evitar possibles tensions de tresoreria d’autònoms i pimes, es 

flexibilitza els ajornaments del pagament d’impostos durant un 

període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus 

d’interès. 

Ajornament de 

deutes tributaris 

 S’aplica a les declaracions-liquidacions i 

autoliquidacions que tinguin un termini 

de presentació i ingrés des de la data 

d’entrada del reial decret (13 de març 

de 2020) fins al 30 de maig de 2020, 

ambdós inclosos. 

 L’ajornament és prèvia sol·licitud, 

sense necessitat d’aportar garanties i fins a 

un màxim de 30.000€, conjuntament per 

tots els deutes ajornats. 

 El termini extraordinari d’ajornament 

serà de sis mesos. 

 No meritaran interessos de demora 

durant els primers tres mesos de 

l’ajornament. 

 Excepcionalment, s’aplica també durant el 

període transitori a deutes legalment 

inajornables, en concret: retencions i 
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ingressos a compte (Models 111, 115 i 

123); pagaments fraccionats de 

l’Impost sobre Societats (Model 202); 

Impost sobre el Valor Afegit (Model 

303), en tots els casos, ja que legalment i 

sense aplicació del règim transitori, es pot 

només ajornar en el cas que s’acrediti que 

no s’han cobrat les quotes repercutides 

d’IVA. 

 Aquests efectes seran d’aplicació només 

per a aquells deutors (persona o 

entitat) amb un volum d’operacions no 

superior als 6.010.121,04 € l’exercici 

2019. 

 

 

En el Consell de Ministres de data 14/04/2020 s’aprova el RDL 14/2020 de 

14 d’abril, el qual recull l’ampliació del termini per la presentació i 

ingrés de les declaracions i autoliquidacions del primer trimestre 2020. 

En concret, el decret recull que els contribuents amb una facturació de fins 

a 600.000 euros tindran de termini fins al 20 de maig per a presentar 

les declaracions d'impostos corresponents al mes d'abril. És a dir, 

podran ajornar la presentació de la declaració trimestral de l' IVA, el pagament 

fraccionat de l'Impost de societats, així com el de l' IRPF. En el cas de 

declaracions domiciliades, el termini s'amplia també un mes i passa del 15 

d'abril al 15 de maig. Amb independència del moment de la presentació, tots 

els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions 

presentades abans del 15 d'aquest mes. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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Instruccions per a sol·licitar ajornaments d’impostos previstes al RDL 

7/2020 i al RDL 14/2020 

 

Amb l’aprovació del RDL 19/2020 de 26 de maig, es modifica la norma que 

permetia a pimes i autònoms ajornar les seves obligacions tributàries fins a un 

màxim de 30.000 euros durant sis mesos, amb els tres primers exempts 

d'interessos. El període de carència s'amplia ara a quatre mesos. 

(Disposició transitòria segona). 

 

MESURES FISCALS INTRODUIDES PEL RDL 15/2020, DE 21 D’ABRIL EN 

RELACIÓ A IVA, IMPOST DE SOCIETATS I IRPF 

 

 TIPUS IMPOSITIU IVA: 

Tipus 0% en determinades operacions amb béns necessaris per a 

combatre els efectes del COVID-19. 

 (art.8 RDL 15/2020) 

 

Des del dia 23 d'abril i fins al dia 31 de juliol de 2020, s'aplicarà el tipus 0 per 

cent de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de 

béns previstos en l'Annex del citat RDL, els destinataris del qual siguin entitats 

de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter 

social. 

 

Amb efectes des del 23 d'abril de 2020, es modifica el número 2n de l'apartat 

dos.1 de l'article 91 de la Llei de l' IVA, de manera que s'aplicarà el tipus del 

4% també als llibres periòdics i revistes fins i tot quan tinguin la consideració 

de serveis prestats per via electrònica. D'aquesta manera s'elimina la diferència 

existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic. 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
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 IMPOST DE SOCIETATS: 

Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats 

prevista en l'article 40.3 de la Llei de l' Impost de societats.  

(art.9 del RDL 15/2020) 

En el primer pagament fraccionat (1P/2020): Els contribuents el termini de 

presentació dels quals de l'autoliquidació corresponent a pagaments fraccionats 

(model 202) s'hagi estès fins al 20 de maig, i el període impositiu del qual 

s'hagi iniciat a partir de l'1 de gener de 2020, podran optar per la modalitat de 

pagaments fraccionats prevista en l'article 40.3 de la Llei de l'Impost de 

societats, mitjançant la presentació en el citat termini estès de l'autoliquidació 

corresponent al primer pagament fraccionat aplicant aquesta modalitat. 

 

En el segon pagament fraccionat (2P/2020): Els contribuents el període 

impositiu dels quals s'hagi iniciat a partir de l'1 de gener de 2020, que no hagin 

tingut dret a l'opció extraordinària anterior en el primer pagament fraccionat, 

sempre que la seva xifra de negocis no superi els 6 milions d'euros durant els 

12 mesos anteriors a la data en la qual es va iniciar el seu període impositiu, 

podran optar per la modalitat de pagaments fraccionats prevista en l'article 

40.3 de la Llei de l' Impost mitjançant la presentació en termini del segon 

pagament fraccionat aplicant aquesta modalitat. 

 

El primer pagament fraccionat efectuat en els primers 20 dies naturals del mes 

d'abril serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que 

s'efectuïn a compte del mateix període impositiu determinats conformement a 

l'opció prevista en el citat article 40.3. 

 

Aquesta opció extraordinària no resulta d'aplicació als grups fiscals que apliquin 

el règim especial de consolidació fiscal. 
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El contribuent que exerciti aquesta opció extraordinària quedarà vinculat a ella 

exclusivament respecte dels pagaments fraccionats corresponents al mateix 

període impositiu. 

 

Amb l’aprovació del RDL 19/2020 de 26 de maig, respecte a l'impost de 

societats, el procediment de declaració s'adapta perquè les empreses que no 

hagin pogut aprovar els seus comptes anuals abans del final del termini de 

presentació puguin fer-ho amb els comptes anuals que tinguin disponibles. (art. 

12). 

 

 IRPF:  

Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode 

d'estimació objectiva en l'exercici 2020. 

(art.10 el RDL 15/2020) 

 

Els contribuents d’ IRPF que determinin el seu rendiment net d'activitats 

econòmiques conformement al mètode d'estimació objectiva, i en el termini per 

a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 

2020, (termini que s'ha ampliat fins al 20 de maig), renunciïn a l'aplicació 

d'aquest, podran tornar a determinar el rendiment conformement al mètode 

d'estimació objectiva en l'exercici 2021 sempre que compleixin els requisits per 

a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d'estimació objectiva en el 

termini reglamentari (art. 33.1. del Reglament d' IRPF). 

 

Aquesta renúncia i la posterior revocació de la mateixa tindrà els mateixos 

efectes en els règims especials d' IVA o IGIC. 

 

 IRPF i IVA - Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode 
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d'estimació objectiva de l' IRPF i de la quota trimestral del règim 

simplificat de l' IVA a conseqüència de l'estat d'alarma en 

l'exercici 2020: 

(art.11 del RDL 15/2020) 

No computaran, en cada trimestre natural de l'exercici 2020, com a dies 

d'exercici de l'activitat, els dies naturals en els quals hagués estat declarat 

l'estat d'alarma en aquest trimestre per a: 

 

o Els contribuents de l'IRPF que desenvolupin activitats econòmiques incloses 

en l'annex II de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, (2) i determinin 

el rendiment d'aquestes pel mètode d'estimació objectiva, per al càlcul del 

pagament fraccionat en funció de les dades-base. 

 

o Els subjectes passius d' IVA que desenvolupin activitats empresarials o 

professionals incloses en el citat Annex II i estiguin acollits al règim especial 

simplificat d' IVA, per al càlcul de l' ingrés a compte l'any 2020. 

Els dies naturals en els quals ha estat declarat l'estat d'alarma en el primer 

trimestre de 2020 són 18 dies. 

 

AVÍS: Per a aquells contribuents d' IRPF, IVA i Impost de societats que hagin 

presentat les seves autoliquidacions amb anterioritat a l'entrada en vigor del 

RDL 15/2020, l'Agència Tributària implementarà immediatament un senzill 

sistema per a facilitar-los l'aplicació de les mesures previstes en els articles 9, 

10 i 11 d’aquest RDL. 

 

El sistema consistirà en la presentació per part de l'interessat d'una nova 

autoliquidació amb un contingut ajustat a la mesura de què es tracti i 

addicionalment un senzill formulari que identifiqui la primera autoliquidació 

presentada, la qual cosa accelerarà el procés de rectificació d'aquesta 



  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        10 

autoliquidació per part de l'Administració, amb anul·lació dels seus efectes 

econòmics (anul·lació de domiciliacions de pagament, de sol·licituds 

d'ajornament/fraccionament o compensació, acord de devolució de quantitats 

ingressades, etc.) 

 

 

 TERMINIS: 

 

 Extensió dels terminis de vigència de determinades 

disposicions del RDL 8/2020, de 17 de març, i 

del RDL 11/2020, de 31 de març. (disposició addicional 

primera del RDL 15/2020). 

Les referències temporals efectuades als dies 30 d'abril i 20 de maig de 2020 

en l'article 33 del RDL 8/2020, de 17 de març, i en les disposicions addicionals 

octava i novena del RDL 11/2020, de 31 de març, s'entendran realitzades al dia 

30 de maig de 2020. 

 

L'entrada en vigor del RL 15/2020, de 21 d'abril, es produeix l'endemà al de la 

seva publicació en BOE, això és el dia 23 d'abril de 2020. 

 

 No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris 

en el cas de concessió de finançament a la qual es refereix 

l'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 

econòmic i social del COVID-19. (art. 11 del RDL 15/2020). 

 

Les declaracions-liquidacions i les autoliquidacions de la competència de 

l'Administració Tributària de l'Estat, presentades per un contribuent en el 

termini previst en l'article 62.1 de la Llei General Tributària (LGT), sense 
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efectuar l’ ingrés corresponent als deutes tributaris resultants d'aquestes, 

impedirà l' inici del període executiu sempre que es compleixin els següents 

requisits: 

 

o Que el contribuent hagi sol·licitat dins del termini de l'article 62.1 de la LGT o 

abans del seu començament, el finançament a què es refereix l'article 29 del 

RDL 8/2020, de 17 de març, i per, almenys, l' import d'aquests deutes. 

 

o Que l'obligada tributària aportació a l'Administració Tributària fins al termini 

màxim de cinc dies des de la fi del termini de presentació de la declaració-

liquidació o autoliquidació un certificat expedit per l'entitat financera acreditatiu 

d'haver-se efectuat la sol·licitud de finançament incloent l'import i els deutes 

tributaris objecte d'aquesta. 

 

o Que aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, l'import 

dels deutes esmentats. 

 

o Que els deutes se satisfacin efectiva, completa i immediatament en el 

moment de la concessió del finançament. S'entendrà com a no complert aquest 

requisit per la falta d'ingrés dels deutes transcorregut el termini d'un mes des 

que hagués finalitzat el termini esmentat en el primer paràgraf d'aquest 

apartat. 

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests requisits, no s'haurà entès 

impedit l'inici del període executiu en finalitzar el termini previst en l'article 

62.1 de la LGT. 

 

 

Preguntes freqüents Agència Tributària 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
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LÍNIA FINANÇAMENT ICO 

 

Es disposa una Línia de finançament específica a través del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) per import de 400 milions 

d’euros, per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i 

treballadors autònoms del sector turístic, així com les activitats 

relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació. 

Línea ICO Sector 

turístico y 

actividades 

Covid-

19/Thomas 

Cook 

 Import màxim per client: fins a 

500.000  euros, en una o diferents 

operacions. 

 Conceptes a finançar: Necessitats de 

liquiditat per finançar a través de la “Línea 

Empresas y Emprendedores”. 

 Modalitat: préstec 

 Tipus d’ interès: fix, fins el 1,5% (TAE 

màxima incloses comissions). 

 Termini d’amortització i carència: 1 a 4 

anys, amb 1 any de carència de principal. 

 Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar 

una única comissió a l’ inici de l’ operació, a 

més a més de, en el seu cas, la d’ 

amortització anticipada. 

 Garanties: a determinar per l’ entitat de 

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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crèdit, excepte aval de SGR/SAECA. 

 Vigència: es podran formalitzar préstecs fins 

al 31 de desembre de 2020. 

 

LíNIA D’AVALS ICO 

S’aprova un línia de 100.000 milions d’euros en avals públics per tal 

que la banca pugui concedir entre 150 i 200.000 milions d’euros en 

finançament a empreses i persones autònomes. 

En data 24/03/2020, el Consell de Ministres aprova activar el primer 

tram de la línia d’avals a empreses, pimes i autònoms per un import de 

20.000 milions d’euros. Els avals tindran caràcter retroactiu per a 

operacions concedides des del passat 18 de març i garantiran el 80% tant 

els nous préstecs com les renovacions de finançament per a pimes i 

autònoms. Per a la resta d’empreses, es garanteix el 70% del nou 

finançament concedit i el 60% de les operacions de renovació. 

S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament previst 

per l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) amb la finalitat de facilitar 

liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. 

Aprovació tercer tram línia avals ICO:  Resolució del 6 de maig de 2020 

 https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-covid-19 

 

Característiques i forma de tramitació línia d’ avals ICO per a 

garantir la liquiditat d’autònoms i empreses  

Contacte ICO per consultes, suggeriments i reclamacions 

 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/20200324_NP_Linea_Avales.pdf
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-covid-19
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.ico.es/web/ico/contacto
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S’autoritza també la creació d’una línia de cobertura aseguradora de 

fins a 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores, a través 

de la companyia asseguradora CESCE per compte de l’estat. 

El RDL 11/2020, de data 31 de març, inclou l’aprovació d’un increment 

de la dotació del Fons de Provisions Tècniques de CERSA amb 60 

milions d’euros per tal de donar cobertura extraordinària del risc 

de crèdit d’operacions de finançament per a pimes afectades en la seva 

activitat per la Covid-19. D’aquesta manera CERSA podrà assumir uns 

1.000 milions d’euros de risc que permetrà mobilitzar 2.000 milions 

d’euros, beneficiant a unes 20.000 pimes i autònoms. 

 

MESURES PER EMPRESES DEL SECTOR CULTURAL 

 

Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven les mesures 

de suport al sector cultural i de carácter tributari per fer front a 

l’impacte econòmic i social de la Covid-19 

 

1. Concessió directa de subvencions a Sociedad de Garantía Recíproca 

Audiovisual Fianzas SGR, per impuls del finançament del sector 

cultural 

 

Article 1. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig 

 

a) A la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR, per import de 

16.250.000 € per a la dotació del seu fons de provisions tècniques. 

b) A la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR per import de 

3.750.000 € per al finançament del cost de la comissió d’obertura dels 

https://www.cesce.es/garantias-publicas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
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avals dels préstecs a empreses del sector cultural amb motiu de la crisi de 

la Covid 19.  

c) La Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR promourà, en 

col·laboració amb les entitats financeres que desitgin participar, les 

següents línies de finançament dirigides a empreses del sector cultural per 

un import total de 780.000.000 €:  

 

Línia Audiovisual.  

Línia de les Arts Escèniques. 

Línia de la Indústria Musical.  

Línia de la Indústria del Llibre.  

Línia de les Belles arts.  

Línia d’altres empreses del sector cultural.  

 

LÍNIA COVID-19 LIQUIDEZ CULTURA 

Condicions principals de la línia de liquiditat: 

 

Objecte: necessitats de tresoreria derivades de la crisi sanitària de 

la COVID 19. 

 

Terminis: es podrà sol·licitar per un període de fins a 4 anys, i amb una 

manca del principal de fins a 18 mesos. 

 

Beneficiaris: la línia podrà ser sol·licitada per PIMES, autònoms, fundacions i 

festivals culturals. 
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Garanties: no se sol·licitarà cap garantia addicional més enllà de la situació de 

la pròpia entitat sol·licitant. 

 

Import: des de 20.000 fins a 100.000 €. 

 

Costos bancaris: seran del 0,5% per l'obertura del préstec, i el tipus d'interès 

Euribor+1,5%. El pagament d'interessos podrà ser mensual o trimestral. 

 

Cost de l'aval: L'únic cost de l'aval serà d'un 1% anual, així com les quotes 

socials (0,5%), que es retornaran en finalitzar el préstec. El cost de la comissió 

d'obertura de l'aval per a accedir a les línies de finançament serà subvencionat 

pel Ministeri de Cultura i Esport. 

 

Línies de finançament diferenciades per sectors: 

 

Línia Audiovisual. 

Línia de les Arts Escèniques. 

Línia de la Indústria Musical. 

Línia de la Indústria del Llibre. 

Línia de les Belles arts. 

Línia d'altres empreses del sector cultural. 

 

Cada línia finançarà projectes d'aquest àmbit, i rebrà un import mínim de 40 

milions d'euros. El Ministeri de Cultura i Esport i CREA SGR realitzaran un 

seguiment mensual de la distribució del finançament per línies. 

Més informació 

https://creasgr.com/linea-covid-19-liquidez-cultura/
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2. Sistema d’ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la 

música com a conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi 

sanitària de la Covid-19  

 

Article 3. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig 

 

Podran sol·licitar aquestes ajudes, amb caràcter general i en els termes 

establerts en la resolució de convocatòria, les persones físiques, sempre 

que estiguin en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, així 

com les persones jurídiques, públiques o privades, que es dediquin a les 

arts escèniques i de la música. Els sol·licitants hauran de tenir establiment 

permanent en qualsevol dels Estats de la Unió Europea i altres Estats de 

l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte.  

 

Les ajudes s’articularan a través de les següents línies, incloses en l’àmbit 

d’actuació de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música:  

a) Suport al manteniment de les estructures de les arts escèniques i musicals.  

b) Ajudes a les activitats escèniques i musicals i projectes culturals 

 

La prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada 

d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb qualsevol altra 

prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues 

concedides per qualsevol Administració Pública. 
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3. Concessió directa de subvencions per a titulars de sales d’exhibició 

cinematogràfica  

 

Article 11. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig 

 

S’estableix la concessió directa de subvencions per a persones físiques o 

jurídiques titulars de sales d’exhibició cinematogràfica que figurin en el 

Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques de l’Institut de la 

Cinematografia i de les Arts Audiovisuals. Aquestes ajudes aniran 

destinades a sufragar les despeses que a continuació es relacionen 

realitzats per les sales d’exhibició cinematogràfica l’any 2020 derivats de la 

crisi del COVID-19:  

a) Despeses incidentals generades com a conseqüència de les mesures 

sanitàries adoptades. Entre altres, implementació d’un pla de prevenció de 

riscos per a treballadors i públic, desinfecció, compra de material –

màscares, guants, sabó desinfectant, mampares– o senyalística específica, 

entre altres elements i accions necessàries per a la protecció i seguretat de 

les persones.  

b)   Campanyes orientades a la reobertura i volta del públic als cinemes. 

c) Actuacions que permetin augmentar la programació de campanyes 

escolars.  

d)  Espai publicitari per a promoció i tràiler de cinema espanyol a les sales, 

així com de campanyes institucionals. 
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Els titulars de les sales d’exhibició que desitgin accedir a aquestes ajudes 

hauran de complir amb la quota de pantalla d’obres cinematogràfiques 

d’Estats membres de la Unió Europea establerta en l’article 18 de la Llei 

55/2007, de 28 de desembre. No obstant això, aquesta obligació 

s’entendrà complerta quan es programin obres d’aquestes característiques 

en un percentatge de, almenys el 30 per 100 l’any immediatament 

posterior a la recepció de les ajudes. 

 

4. Sistema d’ajudes extraordinàries al sector del llibre com a 

conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi sanitària de la Covid-

19 

Article 12. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig 

Sistema d’ajudes extraordinàries al sector del llibre, per al manteniment de 

les seves estructures i de la cadena de subministrament del llibre, com a 

conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi sanitària de la Covid-19. 

Aquestes ajudes tindran caràcter excepcional i es concediran per una sola 

vegada, conformement a les següents condicions:  

a) Les ajudes s’atorgaran d’acord amb els principis de publicitat, 

transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i mitjançant el 

procediment de concurrència competitiva, amb les especialitats establertes 

en la present disposició i en la resolució de convocatòria. 

b) Les ajudes estan dirigides a aquelles situacions que de manera 

indubtable derivin de l’emergència provocada pel COVID-19, en els termes 

que s’assenyalin en la resolució de convocatòria.  

c) El règim de justificació vindrà fixat en la resolució de convocatòria.  
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Ho poden sol·licitar llibreries independents, entenent per tals aquells 

negocis dedicats a la venda de llibres que comptin amb un o dos 

establiments, amb independència del seu nombre d’empleats o les seves 

xifres de facturació, i l’oferta editorial de la qual no estigui condicionada per 

un majorista o distribuïdor, sinó que les compres seran conseqüència de la 

seva decisió autònoma.  

Correspondrà a la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura dictar 

quantes resolucions siguin necessàries per a la tramitació i resolució dels 

procediments de convocatòria i concessió, així com el pagament de les 

ajudes. 

5. Sistema d’ajudes extraordinàries a l’art contemporani espanyol 

com a conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi sanitària de la 

Covid-19 

 

Article 13. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig 

 

Les ajudes s’articularan a través de les següents línies, incloses en l’àmbit 

d’actuació de la Direcció General de Belles arts: 

a) Ajudes per a la promoció de l’art contemporani espanyol. 

b) Adquisició específica d’art contemporani espanyol.  

 

Podran sol·licitar-les amb caràcter general i en els termes establerts en la 

resolució de convocatòria, les galeries d’art amb seu en territori espanyol o 

els artistes visuals, crítics i comissaris residents en aquest territori.  
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Correspondrà a la Direcció General de Belles arts dictar quantes resolucions 

siguin necessàries per a la tramitació i resolució dels procediments de 

convocatòria i concessió, així com el pagament de les ajudes.  

 

6. Activitats culturals subvencionades que hagin resultat cancel·lades 

com a conseqüència de la Covid-19 

 

Article 14. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig  

 

Seran abonats als beneficiaris de subvencions i ajudes públiques atorgades 

per a la realització d’activitats, objectius o projectes culturals aquelles 

despeses subvencionables degudament acreditades i no recuperables en els 

quals hagin incorregut per a la realització de l’objectiu, projecte o activitat 

subvencionats, quan aquests no hagin pogut dur-se a terme, totalment o 

parcialment, com a conseqüència de les mesures previstes en 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 per la Covid-19 i les 

seves pròrrogues o d’aquelles que s’adoptin per les autoritats competents 

per a fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. 

 

7. Ajudes convocades pel Consell Superior d’Esports 

 

Article 15. Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig 

 

En cas que, com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures sanitàries 

o de contenció adoptades sobre aquest tema, tingui lloc la cancel·lació de 

competicions esportives, susceptibles de determinar els resultats pels quals 
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es concedeixen beques o ajudes públiques als esportistes en convocatòries 

tramitades pel Consell Superior d’Esports, quedaran prorrogades les 

beques i ajudes per resultats esportius obtingudes en l’exercici 

immediatament precedent. 

 

MORATÒRIA PRÉSTECS VINCULATS A PROGRAMES D’AJUDES DEL 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 

(IDAE) 

 

Resolució de 6 d’abril de 2020, del consell de ministres, per la qual es regulen 

les condicions i el procediment per a sol·licitar la concessió de moratòries en el 

pagament de quotes amb venciment en 2020 de préstecs formalitzats sota els 

programes d’ajudes convocats i gestionats per IDAE  

Podran sol·licitar la moratòria tots aquells beneficiaris del finançament atorgat 

sota el que es preveu en els diferents programes d’ajudes convocats i 

gestionats per aquest Institut, que tinguin formalitzats contractes de préstecs 

amb quotes el venciment de pagament de les quals es produeixi en el present 

any 2020, excloses les Administracions i entitats públiques tant del sector 

públic estatal com autonòmic i local, així com els seus organismes i entitats 

públiques vinculades o dependents, sempre que es compleixin els següents 

requisits:  

a) Aquests contractes es derivin de resolucions de concessió d’ajuda atorgades 

amb anterioritat al 5 de juliol de 2018 o, de no existir resolució de concessió 

d’ajuda, es trobin concertats abans d’aquesta data.  

b) Els beneficiaris es trobessin en una situació economicofinancera que els 

impedeixi complir amb les corresponents obligacions de pagament objecte de la 

moratòria i no estiguin en situació concursal i estiguessin al corrent en el 
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compliment de totes les seves obligacions al moment de l’entrada en vigor de 

l’estat d’alarma.  

L’ Article 6 del RDL 15/2020, de 21 de abril, afegeix la següent informació 

sobre aquesta mesura: 

a) Les quotes objecte d’ajornament no hauran estat objecte d’ajornament o 

fraccionament anterior ni reclamades judicial o extrajudicialment pel IDAE. 

b) Es respecten els límits d’intensitat d’ajuda permesos per la normativa 

comunitària en matèria d’ajudes d’Estat.  

c) L’interessat haurà formulat declaració responsable on consti, al moment de 

sol·licitar el corresponent ajornament, que es troba en una situació econòmica 

desfavorable com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària 

ocasionada pel COVID-19, que li ha originat períodes d’inactivitat o reducció en 

el volum de les vendes o facturació que li impedeix o dificulti complir amb les 

seves obligacions de reemborsament derivades del corresponent préstec 

concertat amb IDAE, incloent no trobar-se en situació concursal  

Important: l’aportació de dades falses o esbiaixades per part dels interessats, 

que hagin servit de fonament per a la concessió de l’ajornament, determinarà 

el venciment anticipat de la totalitat del préstec, sense perjudici d’altres 

responsabilitats aplicables.  

Més informació: https://www.idae.es/  

 

MORATÒRIA DEL DEUTE HIPOTECARI  

 

L’article 19 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març estableix que el deute 

hipotecari o els préstecs hipotecaris als quals es refereixen els articles 7 a 16 

https://www.idae.es/
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del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, seran el deute hipotecari contret o 

els préstecs hipotecaris contractats per a l'adquisició de: 

 

a)  L'habitatge habitual. 

b) Immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupin els 

empresaris i professionals en la situació de vulnerabilitat definida més 

endavant. 

c) Habitatges diferents a l'habitual en situació de lloguer i per a les quals 

el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador d'aquests habitatges, 

hagi deixat de percebre la renda de lloguer des de l'entrada en vigor de 

l'Estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o deixi de 

percebre-la fins a un mes després de la finalització d'aquest. 

 

Situació de vulnerabilitat econòmica:  

(Art. 16 RDL 11/2020) 

a) Que el potencial beneficiari passi a estar en situació d'atur o, en cas de 

ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus 

ingressos o una caiguda substancial de la seva facturació entenent per 

caiguda substancial quan aquesta sigui almenys del 40%.  

 

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no 

superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria: 

Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de 

Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM). Aquesta xifra és 

de 1.613,52 € 

Font: http://www.iprem.com.es/2020.html 

 

Aquest límit s'incrementarà en els casos de fills a càrrec, 

persones majors de 65 anys, membres de la unitat familiar amb  
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discapacitats superiors a l'33%, paràlisi cerebral o persona amb 

discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat 

reconeguda igual o superior al 65 per cent. En aquests casos 

consultar el RDL 11/2020 per a determinar el multiplicador de l´IPREM. 

 

 

c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments 

bàsics, resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que 

percep el conjunt dels membres de la unitat familiar. 

 

d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert 

una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes 

d'esforç d'accés a l'habitatge, quan l'esforç que representi la càrrega 

hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1,3. 

 

Com acreditar la situació de vulnerabilitat: 

 (art. 17 RDL 11/2020) 

En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per 

l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual 

percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. 

 

En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, 

mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració 

Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, 

sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada pel interessat. 

 

Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels 

requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons 

aquest Reial decret llei. 



  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        26 

SUSPENSIÓ DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DELS CONTRACTES DE 

CRÈDIT SENSE GARANTIA HIPOTECÀRIA 

 

S'estableixen mesures conduents a procurar la suspensió temporal de 

les obligacions contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense 

garantia hipotecària que estigués vigent a la data d'entrada en 

vigor d'aquest reial decret llei, quan estigui contractat per una 

persona física que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, 

en la forma definida en l'article 16, a conseqüència de la crisi sanitària 

provocada pel COVID-19. 

La definició de vulnerabilitat és la mateixa que en el cas de 

moratòria hipotecària (art. 16 RDL 11/2020) amb les següents 

especialitats 

a) Si la persona física fos beneficiària al seu torn de la moratòria 

hipotecària establerta en l'article 7 del Reial decret llei 8/2020, de 

17 de març, no es tindrà en compte la seva aplicació a l'efecte 

del càlcul previst en l'article 16.1.c) i d) d'aquest reial decret llei, 

per a la suspensió de les obligacions derivades dels crèdits o 

préstecs sense garantia hipotecària establerta en aquest reial 

decret llei. 

b) Si el potencial beneficiari no tingués contractat un préstec 

hipotecari i no obstant això, hagués de fer front al pagament 

periòdic, o bé d'una renda per lloguer del seu habitatge 

habitual, o bé de qualsevol mena de finançament sense 

garantia hipotecària enfront d'una entitat financera, o a ambdues 

simultàniament, se substituirà l'import de la quota hipotecària 

per la suma total d'aquests imports. 
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I pel que fa a la documentació per acreditar-ho serà també la prevista en 

el cas de moratòria hipotecària. 

Els deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de la suspensió de les 

obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària 

podran sol·licitar al creditor, fins a un mes després de la fi de la 

vigència de l'estat d'alarma, la suspensió de les seves obligacions.  

Una vegada realitzada la sol·licitud de la suspensió i acreditada la 

situació de vulnerabilitat econòmica, el creditor procedirà a la 

suspensió automàtica de les obligacions derivades del crèdit sense 

garantia hipotecària. 

No es reportaran cap mena d'interessos, ni ordinaris, ni de demora. 

La data del venciment acordada en el contracte s'ampliarà, a 

conseqüència de la suspensió, pel temps de durada d'aquesta, sense cap 

modificació de la resta de les condicions pactades 

 

MORATÒRIA RENDES LLOGUER VIVENDA HABITUAL 

 

El RDL 11/2020, de data 31 de març, preveu les següents mesures en 

relació a les rendes de lloguer de la vivenda habitual: 

Aplicació automàtica de la moratòria del deute de lloguer en cas de 

grans propietaris i empreses o entitats públiques d'habitatge. 

(Art. 4 RDL 11/2020) 

 

S’estableix que la persona arrendatària d'un contracte d'habitatge 

habitual que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es 

defineix en l'article 5 del RDL 11/2020, podrà sol·licitar a la persona 
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arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o 

un gran tenidor, entenent per tal la persona física o jurídica que sigui titular de 

més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície 

construïda de més de 1.500 m², en el termini d'un mes des de l'entrada en 

vigor d'aquest reial decret llei, l'ajornament temporal i extraordinari en 

el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació 

total o parcial de la mateixa no s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari 

per acord entre totes dues parts. 

 

En cas que l'acord no s'hagués produït, l'arrendador comunicarà 

expressament a l'arrendatari, en el termini màxim de 7 dies laborables, 

la seva decisió, triada entre les següents alternatives: 

 

a) Una reducció del 50% de la renda de lloguer durant el temps que 

duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si 

aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat 

provocada a causa de la Covid-19, amb un màxim en tot cas de 

quatre mesos. 

 

b) Una moratòria en el pagament de la renda de lloguer que 

s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps 

que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i a les mensualitats 

següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en 

relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la Covid-

19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. 

Aquesta renda s'ajornarà mitjançant el fraccionament de les quotes 

durant almenys tres anys i sense interessos. 
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Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica a l'efecte d'obtenir 

moratòries o ajudes en relació amb la renda de lloguer de l'habitatge 

habitual. 

(Art. 5 RDL 11/2020) 

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència 

sanitària ocasionada per la Covid-19 requeriran la concurrència conjunta, a 

l'efecte d'obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda de lloguer de 

l'habitatge habitual, dels següents requisits: 

 

a) Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de 

lloguer passi a estar en situació de desocupació, Expedient 

Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o hagi reduït la 

seva jornada per motiu de cures; en el cas de ser 

empresari; o altres circumstàncies similars que suposin 

una pèrdua substancial d'ingressos, no superant el conjunt 

dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes 

anterior a la sol·licitud de la moratòria: 

Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic 

de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM). Aquesta 

xifra és de 1.613,52 € 

Font: http://www.iprem.com.es/2020.html 

 

Aquest límit s'incrementarà en els casos de fills a càrrec, 

persones majors de 65 anys, membres de la unitat familiar 

amb discapacitats superiors a l'33%, paràlisi cerebral o 

persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau 

de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent. 
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En aquests casos consultar el RDL 11/2020 per a determinar el 

multiplicador de l´IPREM. 

 

b) Que la renda de lloguer, més les despeses i 

subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 per 

cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres 

de la unitat familiar.  

 

c) No s'entendrà que concorren els supòsits de 

vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència 

sanitària ocasionada pel COVID-19 a l'efecte d'obtenir moratòries 

o ajudes en relació amb la renda de lloguer de l'habitatge 

habitual quan la persona arrendatària o qualsevol de les 

persones que componen la unitat familiar sigui propietària 

o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. Es considerarà 

que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaigui 

únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'hagi obtingut 

per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense 

testament. S'exceptuarà d'aquest requisit també als qui, sent 

titulars d'un habitatge, acreditin la no disponibilitat de la mateixa 

per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena 

a la seva voluntat o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó 

de discapacitat del seu titular o d'alguna de les persones que 

conformen la unitat de convivència. 

 

Pel que fa referència  a la documentació per acreditar la situació de 

vulnerabilitat serà la prevista en el cas de moratòria hipotecària. 
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Modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals 

d'arrendament en el cas d'arrendadors no compresos entre els recollits 

en l'article 4 a conseqüència de l' impacte econòmic i social de la 

Covid-19. 

(Art. 8 RDL 11/2020) 

 

1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual 

subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 

d'Arrendaments Urbans que es trobi en situació de 

vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix en l'article 5, 

podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta no sigui 

cap de les compreses en l'article 4, en el termini d'un mes des 

de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i en els 

termes recollits en els apartats 2 a 4 següents, l'ajornament 

temporal i extraordinari en el pagament de la renda, 

sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de 

la mateixa no s'hagués acordat prèviament entre totes dues parts 

amb caràcter voluntari. 

 

2. Una vegada rebuda la sol·licitud, la persona arrendadora 

comunicarà a l'arrendatària, en el termini màxim de 7 dies 

laborables, les condicions d'ajornament o de 

fraccionament ajornat del deute que accepta o, en defecte 

d'això, les possibles alternatives que planteja en relació amb 

aquestes. 

 

3. Si la persona física arrendadora no acceptés cap acord 
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sobre l'ajornament i, en qualsevol cas, quan la persona 

arrendatària es trobi en la situació de vulnerabilitat 

sobrevinguda referida en l'article 5, aquesta podrà tenir accés 

al programa d’ajuts de finançament per aquest concepte.  

 

Aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura per compte 

de l’Estat del finançament a arrendataris en situació de 

vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’ 

expansió de la Covid-19 

(Art. 9 RDL 11/2020) 

 

Aquest programa s’instrumenta a través d’una línia d'avals 

amb total cobertura de l'Estat, perquè les entitats 

bancàries puguin oferir ajuts transitoris de finançament a 

les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, 

amb un termini de devolució de fins a sis anys, prorrogable 

excepcionalment per altres quatre i sense que, en cap cas, 

reporti cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant. 

 

Aquests ajuts de finançament seran finalistes, havent de dedicar-

se al pagament de la renda de l'arrendament d'habitatge i 

podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de 

renda. 

 

Els criteris i requisits es definiran a través d'una Ordre del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.  

Segons art. 9 del RDL 15/2020 s’estableix que el límit màxim de 

1.200 milions d’euros. 
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Nou programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar 

l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers 

d'habitatge habitual. 

(Art. 10 RDL 11/2020) 

Aquest programa, que es regularà mitjançant Ordre del Ministeri 

de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana tindrà per objecte la 

concessió d'ajudes al lloguer, mitjançant adjudicació 

directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual 

que, a conseqüència de l' impacte econòmic i social 

del COVID-19, tinguin problemes transitoris per a atendre 

el pagament parcial o total del lloguer i encaixin en els 

supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda que 

es defineixin.  

 

Preveu també la finalitat de fer front a la dificultat en la 

devolució d'aquelles ajudes transitòries de finançament 

contretes per llars vulnerables que no s'hagin recuperat de la 

seva situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de la 

crisi del COVID-19 i que, per tant, no puguin fer front a la 

devolució d'aquests préstecs. 

 

Més informació línia d’avals ICO lloguer vivenda habitual 

 

 

 

 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-arrendamiento-covid-19


  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        34 

MORATÒRIA i AJORNAMENT RENDES LLOGUER CONTRACTES 

ARRENDAMENT PER A ÚS DIFERENT DE L’HABITATGE 

 Arrendaments per a ús diferent del d’habitatge amb grans 

tenidors 

(Art. 1 RDL 15/2020) 

La persona física o jurídica arrendatària d’ un contracte d’arrendament 

per a ús diferent del d’habitatge de conformitat amb el que es preveu en 

l’article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, o d’indústria, que compleixi 

els requisits previstos en l’article 3, podrà sol·licitar de la persona 

arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o 

un gran tenidor en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest 

reial decret llei, moratòria que haurà de ser acceptada per l’arrendador 

sempre que no hi hagi acord previ entre totes dues parts de moratòria 

o reducció de la renda. La moratòria en el pagament de la renda de lloguer 

assenyalada s’aplica de manera automàtica i afectarà el període de temps 

que duri l’estat d’alarma i els seves pròrrogues i als mensualitats següents, 

prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb 

l’impacte provocat pel COVID-19 amb un període màxim de quatre mesos. 

Aquesta renda s’ajorna, sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de 

la següent mensualitat de renda, mitjançant el fraccionament dels quotes 

en un termini de dos anys, que es comptaran a partir del moment en el qual 

es superi la situació a eludida anteriorment, o a partir de la finalització del 

termini dels quatre mesos abans citat, i sempre dins del termini de vigència del 

contracte d’arrendament o qualsevol dels seves pròrrogues.  
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 Altres arrendaments per ús diferent de l’habitatge  

(Art. 2 RDL 15/2020) 

La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament 

per a ús diferent del d’habitatge de conformitat amb el que es preveu en 

l’article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, o d’indústria, l’arrendador de 

la qual sigui diferent dels definits en l’article 1.1, i compleixi els requisits 

previstos en l’article 3, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, en el 

termini d’un mes, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei 

l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda 

sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat 

per totes dues parts amb caràcter voluntari.  

Les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista en l’article 36 

de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que poden servir per al pagament 

total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda. En cas que 

es disposi totalment o parcialment d’aquesta, l’arrendatari haurà de reposar 

l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la 

celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, 

en cas que aquest termini fos inferior a un any. 

 Requisits 

Article 3 RDL 15/2020, de 21 de abril 

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 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. 
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b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada 

en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març o bé, haver patit una 

reducció de la seva facturació com a mínim del 75% en relació a la mitjana 

mensual del trimestre que s’haurà d’acreditar.  

En cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat 

econòmica desenvolupada per pimes:  

a) Que no se superin els límits establerts en l’article 257.1 del Reial decret 

legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, Llei de Societats de Capital. 

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada 

en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març haver patit una reducció de 

la seva facturació com a mínim del 75% en relació a la mitjana mensual del 

trimestre que s’haurà d’acreditar.  

S’acredita mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, 

sobre la base de la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci 

constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75%, en relació 

amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. 

L’arrendador podrà demanar a l’arrendatari els seus llibres comptables per 

acreditar la reducció de l’activitat. Es requerirà certificat emès per l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat 

Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament 

d’activitat declarada per l’interessat. 

 

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PERSONES AUTÒNOMES 

Els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels 

quals quedin suspeses, o quan la seva facturació en el mes anterior al 

que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent 

en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, 
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tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, 

sempre que es compleixin els següents requisits: 

Prestació per 

cessament 

d’activitat 

persones 

emprenedores 

 Estar afiliats i en 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 seu cas, en el Règim Especial de la 

Seguretat Social dels Treballadors de la Mar. 

 En el cas que la seva activitat no es vegi 

directament suspesa en virtut del que es 

preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de 

març, acreditar la reducció de la seva 

facturació en, almenys, un 75 per cent, en 

relació a la mitjana del semestre anterior. 

 Trobar-se al corrent en el pagament de les 

quotes a la Seguretat Social.  

 

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70 per cent a la 

base reguladora. 

Es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències 

per cessament activitat (atur). Cada mútua té els seus formularis específics 

per a cada prestació. Totes han establerts canals específics per aquesta 

prestació. 

Consultar la mútua assignada 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pVNNc9owEP0r5OCj2ZVkjN2bk2EgFMoQoGBfMv6QjFJsObaKw7-vTHpoZ4oznei2q7fat2-fIIIDRGV8lnmspSrjk4nDyH1mxHWIj2QxxccJBrvl153P1my6ZvAdIojSUlf6CGHDM_6cqlLzUmaqsbB
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BONIFICACIÓ QUOTES SEGURETAT SOCIAL 

 

Extensió de la bonificació als contractes fixos discontinus als mesos de 

febrer a juny. Les empreses de sectors afectats (turisme, hostaleria, comerç, 

etc.), directament o indirectament, i que generin activitat productiva de febrer 

a juny, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les 

quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, 

així com de conceptes de recaptació conjunta per Atur, FOGASA i Formació 

Professional. Serà d’aplicació de l ’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre 

de 2020. 

 

MORATÒRIA DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL 

(Art.34 RDL 11/2020) 

S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries 

de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per 

compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el 

sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran 

mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions 

previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. 

La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les 

seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació 

conjunta, el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses estigui 

comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels 

treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les 

activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat 

pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

 

Les sol·licituds de moratòria hauran de presentar-se, en el cas d'empreses, a 

través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat 
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Social (Sistema RED), i en el cas dels treballadors per compte propi a través 

del citat Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu 

electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 

 

Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General 

de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis 

reglamentaris d'ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats 

en l'apartat primer, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d'aquelles 

cotitzacions el termini reglamentari de les quals d'ingrés hagi finalitzat amb 

anterioritat a aquesta sol·licitud. 

 

 

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres 

mesos següents al de la sol·licitud, a través dels mitjans assenyalats en 

l'apartat segon d'aquest article. No obstant això, es considerarà realitzada 

aquesta comunicació amb l'efectiva aplicació de la moratòria per part de 

la Tresoreria General de la Seguretat Social en les liquidacions de quotes 

que es practiquin a partir del moment en què es presenti la sol·licitud. 

 

Aquesta moratòria no serà aplicable als codis de compte de cotització 

pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de 

l'aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, 

regulada en l'article 24 Del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-

19, a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i 

reducció de jornada per força major a què es refereix aquest article. 
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Relació d’activitats econòmiques que poden acollir-se a la moratòria  

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 

 

Aquelles que no es troben suspeses per l’estat d’alarma i que estiguin incloses 

en els següents codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 

(CNAE2009):  

119 (Altres cultius no perennes).  

129 (Altres cultius perennes).  

1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques). 

2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).  

4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat). 

4332 (Instal·lació de fusteria). 

4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en 

productes alimentaris, begudes i tabac).  

4719 (Altres comerç al detall en establiments no especialitzats).  

4724 (Comerç al detall de pa i productes de pa, confiteria i pastisseria en 

establiments especialitzats).  

7311 (Agències de publicitat). 

8623 (Activitats odontològiques).  

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa) 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
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AJORNAMENT EN EL PAGAMENT DE DEUTES AMB LA SEGURETAT 

SOCIAL  

(Art. 35 RDL 11/2020) 

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol 

règim de la Seguretat social, sempre que no tinguessin un altre ajornament en 

vigor, podran sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes 

amb la Seguretat Social el termini reglamentari d'ingrés d’aquests 

deutes tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i 

condicions establerts en la normativa de Seguretat Social. 

S’ aplicarà un interès del 0,5% en lloc del previst en l'article 23.5 del Text 

Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret llei 

8/2015, de 30 d'octubre.  

Aquestes sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar-se abans del 

transcurs dels deu primers naturals del termini reglamentari d'ingrés 

anteriorment assenyalat. 

 

 

Tramitar ajornament deute Seguretat Social 

Requisits per a sol·licitar moratòries o ajornaments de les cotitzacions 

socials 

 

ADHESIÓ A MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL 

 

(Disposició addicional dècima i onzena RDL 15/2020) 

Els treballadors per Compte Propi o Autònoms en Règim Especial de la 

Seguretat Social que en un inici van optar per una entitat gestora, hauran 

d’adherir-se a una mútua col·laboradora en el termini de tres mesos 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/!ut/p/z1/pZLLbsIwEEV_pV2wjDy281yGNgpQAg0QIN4g4yTgChIeLq369XX6UNVKQFsseTHWzJnxnYsYmiJW8oNccCWrkq90nDJ7RrFtYg9wN4R2AH4S3SUejWlIbDQ5lQAeIPabejhy_LP1Y8QQE6XaqCVK93mWz0RVqryUWbWfCd6A-q0BQj5mPONltW_A
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des de la finalització de l’estat d’alarma. Si no ho fan, s’entendrà que han 

optar per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la 

província del domicili de l’interessat, produint-se automàticament l’adhesió. 

L’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a la mútua les dades del 

treballador autònom que siguin estrictament necessaris. La Mútua 

Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l’adhesió amb 

indicació expressa de la data d’efecte i la cobertura per les contingències 

protegides. L’ opció per una mútua col·laboradora realitzada per causar dret a 

la prestació extraordinària per cessament d’activitat, donarà lloc a que la 

mútua col·laboradora per la que hagi optat el treballador autònom assumeixi la 

protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per 

cessament d’activitat així com de la resta de prestacions derivades de las 

contingències per les que s’ha formalitzat la cobertura. 

 

 

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DELS MECANISMES D’AJUSTAMENT 

TEMPORAL D’ACTIVITAT PER A EVITAR ACOMIADAMENTS 

 

1. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de 

suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de 

força major (art. 22 RDL 8/2020) 

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la 

seva causa directa en pèrdues de l’activitat com a 

conseqüència de la Covid-19, inclosa la declaració de l’estat 

d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, 

tancament de locals d’afluència pública, restriccions en el transport 

públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, 

falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb 
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el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents 

i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de 

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

que quedin degudament acreditats d’una situació de força 

major. 

En el cas d’ aplicació dels ERTO (Expedients de  Regulació 

Temporal d’ Ocupació) per causes de força major com a 

mesura per a evitar els acomiadaments, les empreses de menys 

de 50 treballadors a data 29/02/2020 queden exonerades de 

l’obligació de cotització a la Seguretat Social de l’aportació 

empresarial, i les empreses amb 50 treballadors o més a data 

29/02/2020 queden exonerades en un 75%. 

2. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de 

suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, 

tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la 

Covid-19, per tal d’agilitzar la tramitació dels procediments 

(Art. 23 RDL 8/2020) 

 

Segons s’estableix al RDL 9/2020, la força major i les causes 

econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció a les que 

s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de 

jornada prevista als art. 22 i 23 del RDL 8/2020, no es poden entendre 

com a justificatives de l’extinció del contracte laboral ni de 

l’acomiadament. 

La durada dels expedients de regulació d’ocupació autoritzats a 

causa de la força major, no es podrà allargar més enllà del període en el 

qual es mantingui la situació extraordinària derivada de la Covid-19, per 
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tant, la seva durada màxima serà la de l’estat d’alarma decretat i les 

seves possibles pròrrogues. 

 

Quines afectacions té per a les persones treballadores?  

 L’exoneració de l’obligació de cotització a la Seguretat Social de 

l’aportació empresarial no tindrà efectes per a la persona 

treballadora, mantenint-se la consideració d’aquest període 

com a període efectivament cotitzat a tots els efectes. 

 Les persones treballadores afectades tindran dret a la prestació 

contributiva per desocupació encara que no tinguin el període 

d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això. 

 Per a les persones treballadores afectades, no computarà el 

temps en què es percep la prestació per desocupació de nivell 

contributiu als efectes de consumir els períodes màxims de 

percepció establerts. 

 La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar 

la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats. 

 La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el 

període de suspensió del contracte de treball o de reducció 

temporal de la jornada de treball de les causa. 

 Els treballadors i les treballadores afectats per l’ERTO, 

de moment, no han de presentar cap sol·licitud, fins que 

s’informi dels tràmits en els propers dies. 
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Informació per a la tramitació d’Expedients Temporals de Regulació 

d’Ocupació 

Com donar-se d’alta com a demandant d’ocupació al Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) abans de tramitar la prestació al 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

Reial Decret-ley 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en 

defensa de l’ocupació. 

Article 1. Especialitats aplicables als expedients de regulació temporal 

d’ocupació basats en les causes recollides en l’article 22 de Reial 

decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 

per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid -19 durant el 

desconfinament. 

 1. Continuaran en situació de força major total derivada del COVID-19, 

aquelles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació 

temporal d’ocupació i estiguessin afectades per les causes referides en 

l’esmentat precepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, mentre durin 

les mateixes i en cap cas més enllà de el 30 de juny de 2020. 

 2. Es trobaran en situació de força major parcial derivada del COVID-

19, aquelles empreses i entitats que comptin amb un expedient de 

regulació temporal d’ocupació, des del moment en què les causes de 

força major permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 

30 de juny de 2020. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a 

reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació 

temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la 

seva activitat.  

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=
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=
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/Donarse_demandant_ocupacio.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/Donarse_demandant_ocupacio.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/Donarse_demandant_ocupacio.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
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3. Aquestes empreses i entitats ho hauran de comunicar al Servicio Público de 

Empleo Estatal. El reconeixement al dret a la prestació contributiva per 

desocupació és aplicable fins al 30 de juny de 2020, excepte en el cas dels 

treballadors fixes discontinus que serà aplicable fins a 31 de desembre de 

2020.  

Article 4. Mitjans extraordinaris en matèria de cotització.  

1. La TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions esdevingudes als mesos de 

maig i juny de 2020, a les empreses i entitats a les que es refereix l’ apartat 1 

de l’article 1 de l’aportació de l’aportació empresarial, sempre que a 29 de 

febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats, en situació 

d’alta a la Seguretat Social. Si tinguessin 50 treballadors o més donats d’alta a 

la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 

75% de l’aportació empresarial.  

2. Les empreses i entitats a les quals es refereix l’apartat 2 de l’article 1 

quedarien exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització 

a la Seguretat Social i per conceptes de recuperació conjunta, en les condicions 

següents:  

a) Per les persones treballadores que reinicien la seva activitat, l’exempció 

arribarà al 85% de l’aportació empresarial meritada al maig del 2020 i 

al 70% de l’aportació empresarial meritada al juny del 2020, per a 

empreses que a 29 de febrer tinguessin menys de 50 treballadors o 

assimilats donats d’alta a Seguretat Social. Si són més de 50 treballadors, 

l’exempció arribarà al 60% de l’aportació empresarial meritada al maig 

del 2020 i al 45% de l’aportació empresarial meritada al juny del 2020. 

 b) Pel que fa a les persones treballadores d’aquestes empreses que segueixin 

amb les seves activitats suspeses a partir de la data de la renúncia i dels 

períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció 
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arribarà al 60% de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020 i 

el 45% de l’aportació empresarial meritada al juny del 2020, quan 

l’empresa tingués menys de 50 treballadors o assimilats donats d’alta a la 

Seguretat Social a data 29 de febrer de 2020. Pels casos de més de 50 

treballadors, l’exempció arribarà al 45% de l’aportació empresarial 

meritada al maig de 2020 i el 30% de l’aportació empresarial meritada 

al juny del 2020. En aquest cas, l’exoneració s’aplicarà a l’abonament de 

l’aportació empresarial.  

3. Les exempcions en la cotització les aplicarà la TGSS a instància de 

l’empresa, prèvia comunicació (mitjançant una declaració responsable 

a través del Sistema RED) sobre la situació de força major total o 

parcial, així com la identificació de les persones treballadores 

afectades i el període de suspensió o reducció de jornada. 

FLEXIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENTS 

(Art. 42, 43 i 44 RDL 11/2020) 

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts 

de subministrament d'electricitat i/o gas natural 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 empreses es podran acollir 

a les següents mesures: 

 Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat 

per a autònoms i empreses. 

En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o 

modificar els seus contractes de subministrament, o les 

pròrrogues d'aquests contractes, per a contractar una altra 

oferta alternativa amb el comercialitzador amb el qual tenen 

contracte vigent, a fi d'adaptar els seus contractes a les seves 
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noves pautes de consum, sense que procedeixi cap càrrec en 

concepte de penalització. 

 

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, en el termini de tres mesos, el 

consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de 

subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació. 

En el mateix termini de tres mesos després de la finalització de 

l'estat d'alarma, el consumidor que hagi sol·licitat la modificació del 

seu contracte de subministrament o la modificació dels paràmetres 

tècnics del contracte d'accés de tercers a la xarxa prevista en 

l'apartat anterior, podrà sol·licitar una nova modificació. 

 

 Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural 

per autònoms i empreses. 

 

El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar al seu 

comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, la 

inclusió en un graó de peatge corresponent a un consum 

anual inferior o la suspensió temporal del contracte de 

subministrament sense cap cost per a ell. 

 

 Suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes 

derivats del petroli. 

Podran sol·licitar, per mitjans que no suposin desplaçament físic, al 

seu comercialitzador o, en el seu cas, 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 
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facturació. 

En la sol·licitud dels consumidors hauran d'aparèixer clarament 

identificats el titular del punt de subministrament i el Codi Universal 

de Punt de subministrament (CUPS). 

 

DRET A LA PERCEPCIÓ DE BO SOCIAL PER PART DE TREBALLADORS 

AUTÒNOMS 

 

L’article 28 del RDL 11/2020 recull el dret a percepció del bo social per 

part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o 

hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del COVID-19. 

Tindran consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge 

habitual i en els termes recollits en el Reial decret 897/2017, de 6 

d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo 

social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics, els 

consumidors que, complint el requisit de renda de l'apartat 2, acreditin amb 

data posterior a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de 

març, que el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de 

la seva unitat familiar, professionals per compte propi o autònoms, 

tenen dret a la prestació per cessament total d'activitat 

professional o per haver vist la seva facturació en el mes anterior al 

que se sol·licita el bo social reduïda en, almenys, un 75 per cent en 

relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, en els 

termes establerts en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 

2. Per a poder adquirir la condició de consumidor vulnerable referida 

en l'apartat anterior, serà condició necessària que la renda del titular del 

punt de subministrament o, cas de formar part d'una unitat familiar, la 
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renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi, sigui 

igual o inferior: 

 

– a 2,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 

14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi 

part d'una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar. 

– a 3 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor 

en la unitat familiar.  

– a 3,5 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos 

menors en la unitat familiar. 

La sol·licitud es realitzarà a través de la comercialitzadora. 

 

MESURES DE SUPORT A LA INDUSTRIALITZACIÓ 

 

Dins del RDL 11/2020 es preveuen les següents mesures en aquest sentit: 

 Modificació del termini per a l’ aportació de garanties en les 

convocatòries de préstecs concedits per la Secretaría General 

de Industria y PYME pendents de resolució en el moment 

d'entrada en vigor del Reial decret 462/2000, de 14 de març. El 

termini per a l’ aportació de garanties finalitzarà el 

03/11/2020. 

 S’estableix que durant un termini de dos anys i mig es podran 

refinançar els préstecs atorgats per la Secretaría General de 

Industria y PYME. 

 S'habilita a ICEX España Exportació i Inversions per a la 

devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses 
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no recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes 

pagades per a la participació en les fires, o altres activitats 

de promoció de comerç internacional, que hagin estat 

convocades per l'entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, 

greument afectades o ajornades per l'organitzador a conseqüència 

del Covid-19. 

 Amb caràcter general se suspèn, sense necessitat de sol·licitud 

prèvia i durant un període d'un any, el pagament d'interessos 

i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la 

Secretaria d'Estat de Turisme a l'empara de les disposicions 

següents: 

–Ordre IET/2481/2012, de 15 de novembre 

–Ordre IET/476/2013, de 14 de març 

–Ordre IET/2200/2014, de 20 de novembre de 2014 

 

En conseqüència, els pagaments en concepte d'interessos i 

amortitzacions dels referits préstecs que haguessin de realitzar-se 

pels prestataris a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret 

llei, seran exigibles en la mateixa data de l'any següent al qual 

figura en la resolució de concessió del préstec, sense que això 

impliqui la meritació d'interessos addicionals. 

ALTRES MESURES 

 

 Article 50 (RDL 11/2020) Ajornament extraordinari del 

calendari de reemborsament en préstecs concedits per 

Comunitats Autònomes i Entitats Locals a empresaris i 

autònoms afectats per la crisi sanitària provocada pel COVID-

19. 
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Aquelles empreses i treballadors autònoms que siguin prestataris de 

crèdits o préstecs financers la titularitat dels quals correspongui a 

una Comunitat Autònoma o Entitat Local podran sol·licitar 

l'ajornament del pagament de principal i/o interessos a satisfer en el 

que resta de 2020. Per a optar a aquest ajornament extraordinari és 

necessari que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 o les 

mesures adoptades per a pal·liar la mateixa hagin originat en 

aquestes empreses o autònoms períodes d'inactivitat, reducció 

significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el 

subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi 

atendre el pagament d'aquesta. Aquesta sol·licitud, haurà 

d'efectuar-se sempre abans que finalitzi el termini de pagament en 

període voluntari i haurà de ser estimada de manera expressa per 

l'òrgan que va dictar la resolució de concessió en els termes 

establerts en aquest article. 

 

 Article 52 (RDL 11/2020) Ajornament de deutes 

derivats de declaracions duaneres. 

 

En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de 

l'Estat, a l'efecte dels ajornaments als quals es refereix l'article 65 

de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es 

concedirà l'ajornament de l' ingrés del deute duaner i tributari 

corresponent a les declaracions duaneres presentades des de la data 

d'entrada en vigor del present Reial decret llei i fins al dia 30 de 

maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds 

presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits als quals es 

refereix l'article 82.2.a) de la citada Llei 58/2003 i l' import del 
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deute a ajornar sigui superior a 100 euros. 

Aquest ajornament se sol·licitarà en la pròpia declaració duanera i la 

seva concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació 

del deute duaner. 

 

 

 El RDL 11/2020 preveu poder disposar dels saldos dels plans 

de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat 

derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada 

pel COVID-19.  

 

1. Durant el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma 

els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer 

efectius els seus drets consolidats en els següents supòsits: 

a) Trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d'un 

expedient de regulació temporal d'ocupació derivada de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

b) Ser empresari titular d'establiments l'obertura dels quals al 

públic s'hagi vist suspesa a conseqüència del que s'estableix en 

l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

c) En el cas dels treballadors per compte propi que haguessin estat 

prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a 

tals i hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Les normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions 

en situacions derivades de la crisi sanitària per la Covid-19 estan 

recollides a l’art. 23 del RDL 15/2020 

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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RESTRICCIONS ACTIVITATS NO ESSENCIALS DEL 30 DE MARÇ AL 9 

D’ABRIL 

Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març 

 Les persones treballadors afectades per aquest decret han de 

restar a casa fins el dia 11 i tindran dret a rebre un permís 

retribuït recuperable cobrant la totalitat del seu salari. 

Les empreses hauran de garantir el pagament del salari, 

mentre que el treballadors tindran l’obligació de retornar totes 

les hores un cop desactivat l'estat d'alarma i fins al 31 de 

desembre de 2020. 

 Les noves mesures no afecten a les activitats considerades 

essencials, ni als treballadors que estiguin fent teletreball, 

tampoc als que es troben afectats per un ERTO ni als que estan en 

situació d’incapacitat temporal. 

 El Departament d'Interior ha publicat un document amb les 

preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no 

essencials per la COVID-19. 

Consultar llistat d’activitats essencials. 

Informació sobre activitats de la indústria manufacturera 

considerades essencials 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-laborals.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-laborals.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/2020/29032020_Permisos.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informacio-sobre-activitats-de-la-industria-manufacturera-considerades-essencials-00001?category=7524cc0e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informacio-sobre-activitats-de-la-industria-manufacturera-considerades-essencials-00001?category=7524cc0e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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FASES DESESCALADA. CONDICIONS PER A L’OBERTURA AL PÚBLIC DE 

DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS, ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I 

RESTAURACIÓ I ALTRES ACTIVITATS  

 

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig per la que s’estableixen les 

condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, 

l’apertura d’arxius i la pràctica de l’esport professional i federat 

A partir del dia 4 de maig, es pot procedir a l'obertura al públic de tots els 

establiments i locals comercials minoristes i activitats de serveis professionals 

que havien estat suspesos per l’estat d’alarma, exceptuant els de més de 

400m2 i centres comercials.  

Mesures de seguretat que ha de complir el comerç 

Aquestes són les principals mesures que els establiments han d'adoptar per a 

reobrir les portes amb seguretat: 

o Ho han de fer amb cita prèvia i amb un únic client per cada 

treballador. Sense habilitar sales d’espera dins del local. 

o En els establiments en els que sigui possible l’atenció personalitzada 

de més d’un client al mateix temps haurà de senyalitzar-se de forma 

clara la distància de seguretat interpersonal de 2 m entre clients, 

amb marques al terra o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i 

senyalització. En tot cas, l'atenció als clients no podrà realitzar-se de 

manera simultània pel mateix treballador.  

o L’atenció s’haurà de fer amb mesures estrictes: dues neteges diàries 

a fons, una d’elles a l’hora de tancar amb especial atenció a les 

superfícies de contacte més freqüents. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
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o Han de tenir un torn només per atendre la gent gran, coincidint amb 

les seves franges per sortir al carrer (franja horària: de 10 a 12 h i 

de 19 a 20 h) 

o Garantir l’atenció individualitzada al client respectant la separació 

interpersonal de com a mínim un metre quan es compti amb 

elements de protecció (mascaretes) o barreres (pantalles), o 

d’aproximadament 2 metres sense aquests elements. 

o La roba que facin servir els dependents o treballadors dels comerços 

també s’haurà de rentar diàriament a cicles entre 60-90º. 

o En cas de les botigues de roba i calçat, hauran de netejar 

l’emprovador després de cada ús i les peces descartades s’hauran de 

desinfectar abans de torna-les a posar als prestatges. 

o Es permeten sistemes de recollida en el local dels productes adquirits 

sempre i quan es garanteixi una recollida esglaonada que eviti 

aglomeracions a l’interior del local o al seu accés. 

o Han de posar a disposició del públic dispensadors de gels 

hidroalcohòlics a l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en 

condicions d’ús. 

Establiments d'hostaleria i restauració 

Les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis 

de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els 

establiments corresponents, i es tindran en compte les condicions següents: 

o Queda prohibit el consum a l’interior. 

o En els serveis d’entrega a domicili podrà establir-se un sistema de 

repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones 

dependents o altres col·lectius vulnerables. 
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o En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de fer la 

comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de 

recollida, evitant aglomeracions en les immediacions de l’establiment. 

o L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat 

per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i el 

pagament. Caldrà garantir-se la deguda separació física, o quan això 

no sigui possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares. 

o Els establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de 

comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des 

del seu vehicle en el propi establiment i procedir a la seva posterior 

recollida. 

o Els establiments només podran romandre oberts al públic durant 

l’horari de recollida de comandes. 

o Tots els treballadors han de comptar amb equips de protecció 

individual, almenys compostos per mascaretes, i disposar 

permanentment en el lloc de treball de gels hidroalcohòlics per a la 

neteja de mans. 

o A l’entrada de l’establiment s’han de posar a disposició dels clients 

gels hidroalcohòlics. 

o A la sortida, posar papereres amb tapa d’accionament no manual, 

dotades d’una bossa d’escombraries. 

o El temps de permanència en els establiments serà l’estrictament 

necessari per a la recollida de les comandes. 

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de 

determinades restriccions d’àmbit nacional establertes amb motiu de la 

declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del “Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad” 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
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Disposició addicional tercera. Mesures per a les accions comercials o de 

promoció.  

Les accions comercials o de promoció que dugin a terme els establiments 

comercials hauran d’estar acompanyades de mesures destinades a assegurar 

que no es generin aglomeracions que impedeixin la distància de seguretat i 

l’acompliment dels límits d’aforament. Si fos necessari es cessaran les accions 

comercials.  

Disposició final segona. Modificació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de 

maig  

Es modifiquen els articles 10 i 14:  

Es podran obrir al públic tots els establiments i locals comercial minoristes i de 

serveis que havien estat suspesos per l’estat d’alarma sempre que tinguin una 

superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 m2. En cas de superar 

aquest límit cal limitar l’espai que s’obre al públic i complir els següents 

requisits:  

a) Reduir l’aforament al 30% en els locals comercials. Garantir en tot cas la 

distancia de 2 metres entre clients i si això no és possible permetre la 

permanència d’un sol client al local.  

b) Establir un horari d’atenció preferent per majors de 65 anys.  

c) Complir les mesures d’aquest capítol:  

1. Els establiments i locals han d’exposar al públic l’aforament màxim i 

assegurar que aquest i la distància de seguretat interpersonal de 2 metres es 

compleix al seu interior. 

2. Cal establir sistemes que permetin el recompte i control de l’aforament en 

tot moment, inclòs el personal treballador.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4911-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4911-consolidado.pdf


  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        59 

3. Cal modificar la distribució de l’espai i circulació de les persones si és 

necessari per mantenir les distancia de seguretat interpersonal.  

4. Els establiments i locals comercials amb una superfície igual o superior a 

400m2 podran utilitzar marques, balises, cartellera o senyalització per garantir 

la distancia de seguretat interpersonal i controlar accessos per evitar 

aglomeracions. Es possible habilitar una zona d’espera complint les mesures 

d’higiene i seguretat.  

5. Als aparcaments propis d’establiments i locals comercials caldrà realitzar el 

control d’entrada i sortida automàticament i si no és possible de manera 

manual pel personal de seguretat. Mantenir sempre que sigui possible portes i 

accessos oberts per evitar la manipulació de mecanismes.  

6. Poden obrir establiments i locals comercials que es trobin dins de centres 

comercials sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda al públic 

igual o inferior a 400m2 o acotin la mateixa a aquest llindar, i disposin d’un 

accés independent des de la via pública.  

7. Els establiments i locals que ja estaven oberts podran ampliar la superfície 

d’exposició i venda fins a 400m2.  

8. Poder reobrir al públic, mitjançant cita prèvia, concessionaris d’automoció, 

estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes independentment de 

la seva superfície útil d’exposició i venda. També podran obrir al públic les 

entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal, a excepció d’aquelles que 

es troben ubicades dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés 

directe i independent des de la via pública.  

9. Els locals i establiments comercials podran establir sistemes de recollida en 

el local dels productes adquirits per telèfon o internet, sempre que es 

garanteixi la recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o 

accés.  
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10. Es podrà establir un sistema de repartiment a domicili preferent per 

col·lectius determinats.  

11. Els ajuntaments podran decidir la reobertura dels mercats ambulants 

donant preferència a productes alimentaris i garantint la no manipulació per 

part dels consumidors. L’ajuntament establirà els requisits i condicions de 

delimitació per garantir la seguretat i distància entre clients , treballadors i 

vianants. 

Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la que es modifiquen diverses 

ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions de 

l’àmbit nacional i establir les unitats territorials que passen a les fases 

2 i 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de 

serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 40% l’aforament a la 

zona de venda en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància 

mínima de dos metres entre clients.  

S’haurà d’establir un horari d’atenció prioritari per a persones de més de 65 

anys (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).  

Les accions comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures 

destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.  

Els establiments fixaran les mesures de seguretat i higiene adients que 

considerin necessàries.  

És obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb 

especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les 

portes, taulell, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...  

Les zones comunes dels centres comercials enteses com a zones de pas, han 

de limitar l’aforament al 30% i prohibir la utilització de les zones recreatives, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
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com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans. A més a més, han de 

complir les mesures d’higiene previstes.  

Els bars i restaurants, dins d’aquests centres comercials, es regiran per la seva 

normativa.  

Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar sempre que 

estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a 

l’interior com a l’exterior.  

La permanència al local o establiment serà només la imprescindible per 

comprar el producte o rebre el servei.  

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant 

una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal. Dins dels locals i 

establiments cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i 

persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre 

quan hi hagi elements de protecció o barrera. La distància de seguretat de 2 

metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb marques a terra o 

mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es pugui garantir 

aquesta distància, els clients hi accediran d’un en un.  

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, 

sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres 

entre les persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la 

distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres 

d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un 

equip de protecció (mascareta). En general, les persones treballadores de 

l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 

metres amb els clients.  

Hostaleria i restauració  



  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        62 

Reobren al públic els establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el 

local, excepte les discoteques i bars d’oci nocturn, sempre que no superin el 

40% de l’aforament.  

Dins del local, únicament es pot consumir assegut a taula i, preferentment, 

mitjançant reserva prèvia.  

No s’admet l’autoservei a la barra per part del client.  

Es permet l’obertura de l’interior de l’establiment d’hostaleria i restauració per 

menjar i beure amb les condicions següents:  

Ocupació màxima del 40% d’aforament (respecte a la llicència municipal).  

Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància 

de 2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules 

diferents. Preferentment amb cita prèvia.  

No es podrà consumir a la barra de l’establiment.  

El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el 

contacte entre clients.  

No es permet l’obertura de discoteques ni locals d’oci nocturn.  

Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars, cafeteries i altres 

establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden vendre 

menjar i beguda, que hauran de servir a les terrasses o a l’interior de 

l’establiment (mai a la barra).  

Els clients podran recollir les comandes amb encàrrec previ o es podrà fer 

entrega a domicili.  

Les comandes es poden fer al mateix establiment, per telèfon o per internet. 
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L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els 

clients recullin les comandes i efectuïn el pagament.  

Cal preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, 

mitjançant mampares o taulells de separació.  

El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte 

entre clients.  

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents: 

Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal).  

Màxim de 15 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la 

distància mínima de seguretat.  

Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, aquesta distància de 

2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents. 

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva 

disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a una rentada 

de mans completa.  

També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres 

d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.  

L’establiment haurà de dur a terme les següents mesures d’higiene:  

Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.  

Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i 

cadires, entre un client i l’altre.  

Fer servir, prioritàriament, estovalles d’un sol ús.  

Eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, porta tovallons, etc. 
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 Emmagatzemar en llocs tancats els elements auxiliars fora de les zones de pas 

dels clients i els treballadors.  

Evitar fer servir cartes o altres elements d’ús comú.  

Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar després de cada ús.  

Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 

m2 (excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es 

podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància de 2 

metres. S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.  

Hotels i establiments turístics 

 Els hotels i establiments turístics poden obrir amb limitacions:  

Les zones comunes poden estar obertes fins a un terç de l’aforament.  

Es permet l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments.  

Les classes en grup o espectacles d’animació tindran un aforament màxim de 

20 persones, sempre guardant la distància de seguretat interpersonal de 2 

metres. Si no es pot garantir, és obligatori l’ús de mascareta. Si es realitzen en 

espais tancats, caldrà ventilar la sala 2 hores abans de l’ús previst. En finalitzar 

l’activitat, l’espai s’ha de netejar i desinfectar sempre.  

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.  

Es pot fer turisme actiu i de natura per a grups màxims de 20 persones, amb 

empreses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. 

Caldrà garantir la distància interpersonal de 2 metres: si no es pot, caldrà 

utilitzar equips de protecció adequats. 

En el desenvolupament de l’activitat de turisme actiu no es poden fer activitats 

en locals o establiments; aquests només podran estar oberts en la zona de 
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recepció, lavabos i vestidors, si s’escau, garantint sempre les distàncies de 

seguretat i la neteja i desinfecció.  

Les condicions d’ús dels lavabos per a les activitats de turisme actiu són les 

següents: l’ocupació d’aquests serà de màxim 1 persona per 4 m2, excepte 

quan l’hagin de fer servir persones que necessitin assistència. En el cas de 

lavabos més grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre 

guardant la distància de 2 metres.  

Els lavabos i vestidors han de disposar de sabó, gel hidroalcohòlic o 

desinfectants autoritzats, i cal netejar-los i desinfectar-los.  

El material necessari per fer l’activitat de turisme actiu s’ha de desinfectar 

després de cada ús.  

Locals i actes culturals  

Poden obrir els cines, els teatres o altres espectacles culturals limitant 

l’aforament a un terç, amb butaques preassignades i caldrà garantir la distància 

de seguretat de 2 metres a les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, 

s’hauran d’establir sistemes de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 

persones.  

És obligatori l’ús de mascareta.  

En els locals i establiments d’espectacles que no són ni cines, ni teatres, ni 

auditoris o similars, no es poden reunir més de 50 persones.  

Quan els espectacles siguin a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut, 

mantenint la distància necessària, respectant un terç d’aforament, i, com a 

màxim, podran reunir 400 persones.  

A més, caldrà establir un sistema de control per evitar aglomeracions quan es 

prevegin més de 50 persones.  
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Els museus, sales d’exposició o monuments també poden obrir, amb limitacions 

d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i 

visites individuals (“individual” s’entén també com a unitat familiar o de 

convivència).  

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la 

distància física de 2 metres amb altres persones  

Centres educatius, acadèmies i congressos 

 En referència a escoles, acadèmies o altres centres formatius no universitaris, 

es permet flexibilitzar mesures i la reobertura de centres i activitats presencials 

en l’àmbit no universitari, sense superar el 30% de l’aforament. Sempre que 

sigui possible, es mantindrà formació a distància.  

Estan permeses les classes pràctiques de conducció i és obligatori l’ús de 

mascareta tant per part de professors com dels alumnes i cal desinfectar el 

vehicle.  

Poden obrir les instal·lacions cientificotècniques. Totes les entitats, públiques i 

privades que desenvolupin o donin suport a activitats de recerca científica i 

tècnica i que desenvolupin o innovin en els camps de l’economia i de la 

societat.  

Està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris 

dins l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació.  

El nombre màxim d’assistents és de 50 i s’ha d’afavorir la participació no 

presencial.  

Activitats esportives  

Es pot practicar esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, i 

dins d’instal·lacions esportives, sempre a la regió sanitària del domicili.  
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Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, 

duguin a terme les autoritats locals.  

A les instal·lacions cobertes i centres esportius està permesa la pràctica 

individual amb cita prèvia i per torns.  

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, 

mantenint la distància social de 2 metres.  

En cap cas es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris.  

Es poden utilitzar els vestidors.  

Cal garantir la neteja i desinfecció de les instal·lacions.  

És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres.  

A les piscines d’ús Esportiu no es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i 

es poden utilitzar els vestidors.  

Caldrà cita prèvia i establir torns.  

En el cas que la piscina es divideixi per carrils d’entrenament, caldrà evitar 

l’acumulació de persones i que es compleixi la distància física de 2 metres.  

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, 

mantenint la distància física de 2 metres. Cal garantir sempre les distàncies de 

seguretat i la neteja i desinfecció. 

 

Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en 

establiments físics de moda (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 

Catalunya) 

http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_desconfinament_Comerc.pdf
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_desconfinament_Comerc.pdf
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_desconfinament_Comerc.pdf


  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        68 

Guia de recomanacions higiènico-sanitàries per a salons de 

perruqueria (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya) 

Preguntes freqüents (FAQs) de Protecció Civil sobre la reobertura al públic de 

comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_perruqueries_CCAM.pdf
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_perruqueries_CCAM.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/FAQ_reobertura-comerc-20200503.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/FAQ_reobertura-comerc-20200503.pdf
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Mesures aprovades pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya: 
 

LÍNIA DE FINANÇAMENT ICF-AVALIS 

 

Préstec ICF amb aval 100% d’Avalis de Catalunya per cobrir les 

necessitats de liquiditat de les pimes i professionals autònoms catalans 

a conseqüència de la situació derivada de la Covid-19. Les empreses s'hauran 

de comprometre a mantenir llocs de treball. 

 

ICF-AVALIS 

Liquiditat 

 Import: Préstecs de l’ ICF entre 50.000 i fins 1M 

d’euros, amb l’aval d’ Avalis pel 100% del 

principal. 

 Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de 

carència inclòs. 

 Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial de 

fins al 2,35% 

 Comissions: per part d’ Avalis, comissió 

d’administració i risc (CAiR) del 0.65%. Sense 

comissió d’obertura, d’estudi ni de cancel·lació 

anticipada. 

 

 

 

 



  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        70 

AJUTS EN FORMA DE BONIFICACIÓ DELS INTERESSOS I DE GARANTIA 

D’OPERACIONS ICF 
 

Ordre EMC/35/2020, d’ 1 d’abril,  per la qual s’aproven les bases 

reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de 

garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions 

d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del 

Departament d’Empresa i Coneixement 

 

Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs: 

Bonificació  fins a un màxim del 100% dels interessos d’un préstec concedit per 

l’ ICF. En cada convocatòria s’ especificarà l’ import màxim d’interès que es 

bonificarà i l’ import bonificat s’especificarà en la corresponent resolució 

d’atorgament de l’ajut. 

De manera complementària, es podrà atorgar una garantia de fins a un màxim 

del 80% del risc viu formalitzat per l’ ICF.  

 

 

CONDICIONS 

DELS PRÉSTECS 

PER A INVERSIÓ 

 Import: mín. 50.000 eur, màx. 400.000 eur per 

empresa 

 Termini: màx. 10 anys, amb un període de 

carència de fins a 2 anys inclòs en aquest 

termini 

 Interès: 3,75% fix, sobre el qual s’aplicarà una 

bonificació de fins a un màxim del 100% de 

l’interès. 

 Comissió obertura màxima: 0,50% del 

nominal del préstec 

 Comissió amortització total o parcial 

màxima: 0,50 % més els costos de ruptura 

associats a la permuta financera (swap) 

 Garanties: Les que consideri l’ ICF. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
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Addicionalment, com a complement de les 
garanties que aporti el titular, totes les 

operacions comptaran amb l’assumpció per part 

del Departament d’Empresa i Coneixement de 

fins a un màxim del 80% del risc viu del 

projecte. 
 

 

   

CONDICIONS 

DELS PRÉSTECS 

PER A 

CIRCULANT 

 Import: mín. 50.000 eur, màx. 400.000 eur per 

empresa 

 Termini: màx. 5 anys, amb un període de 

carència de fins a 1 any inclòs en aquest termini 

 Interès: 3,25% fix, sobre el qual s’aplicarà una 

bonificació de fins a un màxim del 100% de 

l’interès. 

 Comissió obertura màxima: 0,50% del 

nominal del préstec 

 Comissió amortització total o parcial 

màxima: 0,50 %  

 Garanties: Les que consideri l’ ICF. 

Addicionalment, com a complement de les 
garanties que aporti el titular, totes les 

operacions comptaran amb l’assumpció per part 

del Departament d’Empresa i Coneixement de 

fins a un màxim del 80% del risc viu del projecte. 
 

Tipologia dels projectes objecte de finançament: 

Seran elegibles els projectes d’inversió i/o circulant que comportin una despesa 

mínima de 50.000 euros en la recuperació de l’activitat perjudicada o malmesa 

per una situació de risc o emergència, com ara accidents, terratrèmols, 

esfondraments,  incendis, aiguats, tempestes i ventades, i qualsevol altra causa 

que per acord del Govern es pugui determinar. 
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LÍNIA ICF EUROCRÈDIT – COVID 19 

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la 

crisi de la COVID-19; vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per 

créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats 

de l’empresa. 

ICF 

EUROCRÈDIT-

COVID 19 

 Import: 250.000 euros – 2.000.000 euros 

 Termini: fins a 5 anys amb fins a 1 any de 

carència inclòs. 

 Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial 

d’entre 0,95%-2,75% 

 Comissions:  

Comissió obertura màxima del 0.25% del 

nominal del préstec. 

Comissió amortització màxima del 0.25% 

 Garanties: a determinar en funció del projecte. 

 Requisits de les empreses per sol·licitar-ho: 

Tenir entre 5 i 250 treballadors. 

Tenir un volum de facturació inferior als 50 

milions d’euros o un balanç de com a màxim de 

43 milions d’euros. 

Tenir una necessitat sobtada de liquiditat, 

deguda a l’afectació pel brot de la Covid-19, que 

s’haurà d’acreditar documentalment. 

 

 

Més informació línies ICF 

http://www.icf.cat/ca/inici/
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LÍNIA D’AJUTS PER AL TREBALL AUTÒNOM (Termini de presentació 

exhaurit) 

 

Es preveu una partida partida de fins a 7,5 milions d’euros per compensar 

les pèrdues dels treballadors autònoms afectats per la crisi del 

coronavirus i que no disposin de fons alternatives d’ingressos. 

Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, publicada al DOGC el 3 d’abril. 

 

AJUTS PER AL 

TREBALL 

AUTÒNOM 

Persones beneficiàries: 

Només empresaris individuals, és a dir, autònoms no vinculats 

cap forma societària, ni mercantil, ni social ni civil. 

Requisits per accedir: 

No disposar d’ingressos alternatius 

No disposar d’una renda individual o rendiments individuals 

superiors als 25.000€ 

Estar al corrent de les obligacions tributàries 

Estar donat d’alta durant el primer trimestre de l’any 2020 

Domicili fiscal a Catalunya 

Tractar-se d’una activitat econòmica suspesa segons el RD 

463/2020 i posterior modificació en el RD 465/2020 

Haver patit una reducció dràstica dels ingressos en la 

facturació del mes de març del 2020 respecte les dades del 

2019. Per autònoms amb altes posteriors al març 2019, 

mitjana de resultats mensuals des de l’alta. 

Ajut: 

Entre 100€ i un màxim de 2.000€ 

Aquests ajuts es calculen a partir de dels resultats obtinguts, 

és a dir, ingressos menys despeses 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf
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Càlcul import: 

Els resultat del mes de març 2020 ha de ser inferior a 950€ o 

bé haver patit una reducció mínima del 35% respecte al 

resultat del mes de març 2019 

Si el mes de març del 2020 és positiu, la diferència entre 

aquest resultat positiu i els 950€ 

Si el resultat del mes de març del 2020 és nul, els 950€ 

Si el resultat és negatiu el mes de març del 2020, l’ajut serà 

la suma de la quantitat perduda més els 950€, amb un màxim 

de 2000€ 

Si la quantitat del resultat de l’activitat del 2019 és inferior als 

950€, es garantirà un import en base a aquela quantitat 

considerant els resultats del març del 2020 

Procediment: 

És una convocatòria de concurrència no competitiva 

La resolució serà per ordre cronològic de les sol·licituds 

presentades 

Fins exhaurir recursos 

Sol·licituds:  

Per presentar les sol·licituds s’ha de disposar del certificat 

digital. Si no disposeu d’algun certificat vàlid pel tràmit, en 

disposeu el podeu sol·licitar o bé a http://tramits.gencat.cat, i 
sinó, també podeu consultar al SAC de l’Ajuntament que us 

ajudaran amb el tràmit a sac@castellarvalles.cat  

La presentació de sol·licituds és a través 

de:  http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/me

suresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-

a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-

autonoms/ajuts-als-autonoms/ 

Termini: 

Des del 6 d’abril del 2020 fins al 5 de maig 2020 

http://tramits.gencat.cat/
mailto:sac@castellarvalles.cat
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/
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/
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/
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/
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LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A PROFESSIONALS DEL SECTOR TURÍSTIC 

 

Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril pel qual s’aproven les bases 

reguladores de la línia de subvencions per a professionals i 

microempreses del sector turístic de Catalunya afectats 

econòmicament per les conseqüències de la Covid-19 

 

És una línia d'ajuts  destinats a professionals i microempreses del sector 

turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, per a 

reprendre l'activitat un cop passat l'estat d'alarma. 

Prestació econòmica directa de 2.500€ en un únic pagament. 

Són compatibles amb els ajuts d'autònoms, i són compatibles amb qualsevol 

altre ajut, sempre i quan es mantingui l'activitat durant al menys 1 any. 

 

A qui va destinada la subvenció? 

Establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, 

càmpings, establiments de turisme rural 

Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a 

Catalunya, Destination managers companies, Organitzadors professionals de 

congressos, i explotadors d'habitatges d'ús turístic 

Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que 

contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori 

Guies de turisme habilitats 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
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A qui NO va destinada la subvenció? 

Aquesta línia d'ajuts exclou expressament els establiments de 

restauració i allotjaments juvenils. 

  

RESUM dels requisits que cal complir per accedir als ajuts 

Fins a 5 treballadors/es (fixes o discontinus) abans de l'inici de la crisi del 

Covid-19 

Facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici 

Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya 

Havien d'estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) abans del 15 

de març de 2019 

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, la 

Generalitat i la Seguretat Social 

Autònoms 

Havien d'estar donats d'alta almenys des de fa un any 

Els ajuts no inclouen les persones treballadores autònomes que treballen per 

una única empresa 

 

Explotadors d'habitatges d'ús turístic: 

Havien d'estar donats d'alta a l'IAE (685 “allotjaments turístics extra hotelers”; 

o 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa 

organitzada”; o al 861.1 “lloguer d'habitatges” 



  
 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL  
SECTOR EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE  
L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 

Data d’ actualització: 09/06/2020 
 

Ajuntament de  

Castellar del Vallès 
 

Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès (Bcn) 

93 714 40 40  | www.castellarvalles.cat        77 

Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent llicència municipal 

  

Aquest tràmit es pot sol·licitar des del 16 d'abril de 2020 i fins a exhaurir el 

pressupost.  

Més informació i tràmit 

 

NOTA IMPORTANT: Des del 18/04/20 queda suspesa la presentació de 

noves sol·licituds de subvenció als autònoms i microempreses del 

sector turístic atès que el número de peticions rebudes i pendents de 

valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat. 

 

MORATÒRIA D’ IMPOSTOS 

 

Es fixa un moratòria fins al setembre en el pagament de l’impost 

sobre les estades en establiments turístics. 

Es preveu 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 decretat pel Govern espanyol el passat 14 de 

març.  

 

MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER I QUOTES 

D’AMORTITZACIÓ D’HABITATGES I LOCALS GESTIONATS PER 

L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 

 

RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Linia-de-subvencions-per-a-professionals-del-sector-turistic-afectats-economicament-pel-COVID-19
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S’estableix una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris 

persones físiques d’habitatges i dels cedits a les entitats de la Xarxa 

d’Habitatges d’Inclusió, així com també arrendataris persones físiques i 

jurídiques de locals comercials, del parc d’habitatges administrat per l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya. Les rendes i quotes d’amortització no satisfetes 

durant aquest període, es podran facturar de forma prorratejada durant un any 

en els successius rebuts mensuals, un cop superada la situació 

d’excepcionalitat. Si l’arrendatari o adquirent així ho sol·licita, les rendes o 

quotes no satisfetes es podran abonar d’un sol cop, sense que s’efectuï el 

prorrateig. 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Pel que fa a la contractació pública, la voluntat del Govern és garantir que 

les empreses que treballen en determinats sectors per a la Generalitat 

segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat que no puguin prestar 

efectivament el servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec 

de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels 

treballadors de les empreses afectades des que es va decretar 

l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Els sector afectats 

principalment són els contractes que actualment té la Generalitat en 

matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres especials 

d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per 

la Generalitat o el seu Sector Públic. 

 

REDUCCIÓ CÀNON AIGUA 

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a 

conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la 

situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplicarà una 
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reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als 

següents usos de l’aigua:  

 

• S’amplia el cànon social a tots els trams de la factura. Als usuaris 

domèstics que ja gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua* se’ls 

aplicarà un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum 

(fins ara s’aplicava al primer tram o tram de consum bàsic). A Catalunya 

hi ha actualment més de 52.000 famílies o persones de col·lectius 

vulnerables que ja gaudeixen del cànon social.  

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

domèstics. Als usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del 

cànon de l’aigua, se’ls aplicarà un tipus de gravamen resultant d’aplicar 

un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 

69 del Decret legislatiu 3/2003. Aquesta reducció s’afegeix -en els casos 

en què es compleixen els requisits previstos a la normativa- a ◼ 

Comunicat de premsa ◼ * D’acord amb allò previst en l’article 69.8 del 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. les bonificacions 

d’ampliació del primer tram (del qual ja en són beneficiàries més de 

408.000 famílies a Catalunya).  

• Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials 

i activitats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial 

i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i 

l’específic previstos en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un 

coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplicarà als valors dels 

paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de 

gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament 
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directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en 

l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en 

l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota 

corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica. 

• Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que 

efectuen usos ramaders d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 

sobre els valors previstos en l’annex 6 de l’esmentat Decret legislatiu 

3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti 

d’aplicació. Aplicació automàtica i universal Amb caràcter general, la 

reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la 

repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els 

mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament 

l’Agència corresponent al mateix període de consum. 

 

AJUT SOREA 

 

Aquest ajut va dirigit a:  

• Petites i mitjanes empreses, això és, que ocupin a menys de 50 persones i 

que el volum de negoci anual no superi els 8 M€ 

• Treballadors autònoms.  

 

L’ajut suposa la congelació del pagament de les factures de 

subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma, 

iniciat el 14 de març, en ser decretat com a conseqüència de la crisi sanitària 

derivada de la Covid-19 i, el seu posterior finançament sense interessos un cop 

aquest finalitzi, i fins a un període màxim de 6 mesos.  

Amb la confirmació de la concessió de l’ajut per part de SOREA, quedarà 

garantit el gaudiment del servei d’aigua.  
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Requisits d’obtenció de l’ajut  

Els destinataris de l’ajut han de reunir els següents requisits:  

 Han d’acreditar que pertanyen a un dels col·lectius següents: petites i 

mitjanes empreses i/o treballador autònom; i,  

 El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament 

d’aigua potable d’ús comercial/industrial (1) pel qual es demana 

l’ajuda. El contracte amb SOREA ha d’estar en vigor i ha de disposar d’ 

un comptador individual.  

(1) a excepció dels treballadors autònoms  

A partir de la sol·licitud, que s’haurà de realitzar utilitzant el formulari 

especialment habilitat, SOREA comprovarà el compliment dels requisits per 

procedir a l’atorgament de l’ajut.  

Aquest ajut s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alarma i es mantindrà el seu 

posterior finançament, sempre i quan no es doni cap de les següents 

circumstàncies:  

• Hi hagi un canvi de titularitat.  

• Hi hagi un canvi d’ús del contracte i deixi de ser d’ús comercial/industrial.  

 

Canals per a la concessió de l’ajuda  

• Podran presentar les sol·licituds a través del tots els canals de contacte de 

l’empresa que poden consultar a la nostra web www.sorea.cat.  

• També disposaran d’atenció telefònica personalitzada en el telèfon 93 247 

9870.  

SOREA durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si així ho considera 

necessari, es reservarà el dret a demanar informació addicional per 

verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a PIMES. 

Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, només 

s’entendrà atorgada l’ajuda si SOREA en aquest sentit ho notifica 

expressament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat. 
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Mesures aprovades per l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès: 
 

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha anunciat la posada en marxa d’un 

Pla de xoc per donar resposta a l’ impacte econòmic i social de la 

Covid-19. Es tracta d’un paquet de mesures que es divideix en quatre 

grans àmbits: el dels impostos municipals; el de l’activitat comercial i del 

teixit productiu; el de la prestació dels serveis públics locals; i el de 

l’àmbit social. 

Les mesures econòmiques adoptades fins al moment per a 

l’activitat econòmica i el teixit productiu són les següents: 

- Llicències de terrasses: els titulars de bars i restaurants no hauran de 

pagar les taxes corresponents d’ocupació del domini públic local pels dies 

que no han pogut obrir. 

- Taxa per la recollida de residus: els titulars dels establiments que 

tinguin l’activitat tancada a causa del decret d’Estat d’alarma no hauran 

de pagar la part d’aquesta taxa corresponent als dies en què no han obert 

al públic. 

- Taxa del Mercat ambulant: no es cobrarà la taxa als paradistes del 

mercat ambulant dels dissabtes que hagin vist suspesa l’activitat. 

- Locals per a emprenedors/es del Centre de Serveis: no es cobrarà 

el lloguer durant el període en què l’edifici estigui tancat. 

- Impuls d’un pla de reactivació econòmica per al teixit productiu 

un cop superada la situació d’emergència sanitària. 

- Reformulació de les línies actuals de suport a l’activitat 

econòmica per recollir els efectes derivats de la Covid-19. 

http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8854/
http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8854/
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- Dur a terme una campanya de sensibilització conjuntament amb les 

associacions empresarials i de comerç del municipi per tal de promoure 

l’economia local i el consum de productes de proximitat. 

I pel que fa referència a impostos municipals i prestació dels serveis 

públics locals, s’han adoptat les següents mesures: 

- Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs 

municipals, sense recàrrecs. 

- Modificació calendari fiscal per ajornar la data de pagament d’alguns 

impostos municipals. 

Calendari fiscal 2020: 

 

 

IMPOST/TAXA 

 

PERÍODE 

PAGAMENT 

 

DATA 

CÀRREC 

DOMICILIAT 

PAGAMENT 

ÚNIC 

 

DATA 

CÀRREC 

DOMICILIAT 

PAGAMENT 

FRACCIONAT 

Impost sobre 

Vehicles de 

Tracció 

Mecànica 

02/03/2020 

– 

02/06/2020 

02/06/2020  

Impost Béns 

Immobles  

Urbans 

04/05/2020 

– 

01/09/2020 

01/09/2020 01/07/2020 

01/09/2020 

02/11/2020 

01/12/2020 

https://orgtn.diba.cat/ca/Informacio/calendari/calendari?idTramit=2af88a98-ecd5-4dec-9798-5acfe85c45f0
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Taxa 

Recollida 

Residus 

04/05/2020 

– 

01/09/2020 

01/09/2020 01/07/2020 

01/09/2020 

02/11/2020 

01/12/2020 

Taxa 

Recollida 

Residus 

Comercials 

04/05/2020 

– 

01/09/2020 

01/09/2020 01/07/2020 

01/09/2020 

02/11/2020 

01/12/2020 

Taxa entrada 

de vehicles - 

Guals 

04/05/2020 

– 

01/09/2020 

01/09/2020  

Impost 

Activitats 

Econòmiques 

18/09/2020 

– 

18/11/2020 

02/11/2020  

Impost sobre 

Béns 

Immobles 

Rústics 

04/09/2020 

– 

05/11/2020 

02/11/2020  

 

-    Continuïtat dels contractes de serveis i obres vigents, iniciats o 

previstos per a 2020. 

- Indemnització als contractistes municipals que hagin 

experimentat pèrdues per la suspensió de l’execució de 

contractes, i no s’hagin rescabalat amb fons de suport dels governs 

estatal o autonòmic. 
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-  Mantenir el termini mitjà de pagament a proveïdors de 

l’ajuntament, que en el darrer trimestre estava per sota dels 10 dies. 

 

Nota informativa:  

Aquesta guia és una recopilació de les darreres mesures i informacions 

publicades pel govern central i autonòmic. Els continguts no poden ser 

considerats, en cap cas substitutius de la legislació vigent, ni 

d’assessorament legal o d’altra naturalesa. Aquests continguts i dades són 

elaborats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès exclusivament amb una 

finalitat informativa. L’Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el 

dret d’actualització i de rectificació, sense assumir al respecte cap 

responsabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


