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2. INTRODUCCIÓ 
 
El Servei d’Assessorament a les Entitats Esportives de Barcelona (SAEB) és un servei que 
l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, posa a disposició del 
sector esportiu de la ciutat per tal d’oferir-li suport, de manera gratuïta, en la gestió de les 
seves activitats i projectes. 
 
El servei informa, assessora i ofereix formació en matèries laborals, jurídiques, comptables, 
de comunicació i mediambientals, així com dels diferents tràmits de les administracions 
públiques, com són subvencions, ajuts o presentacions de pliques, entre d’altres. 
 
Per tal de donar resposta a les consultes de les entitats esportives, l’equip està format per 
professionals especialistes en els àmbits comptable, fiscal, jurídic, econòmic, financer, de 
comunicació i tràmits amb l’administració. 
 
Dins l’apartat d’informació, s’ofereix un pla formatiu amb diverses temàtiques d’interès 
donant suport a les entitats esportives per agilitzar el complex camí a la regularització fiscal, 
jurídica i laboral. 
 
El Servei també emet comunicats i newsletters a mode de difusió informativa per mantenir 
actualitzades les entitats amb les possibles afectacions, millores i canvis a dirigir en la seva 
gestió. 
 
Durant aquest període de temps, les accions més importants i més rellevants han estat les 
següents: 
 

• Formacions adreçades a les entitats esportives de Barcelona. 
o Formacions de districte, dirigides exclusivament a les entitats del districte. 
o Formació sobre abusos sexuals, com detectar-los, com evitar-los. 

 

• Sessions d’assessorament individualitzades, en tres modalitats:  
o Presencialment. 
o Per correu electrònic. 
o Per via telefònica.  

 

• Creació i enviament de Newsletters per informar de les formacions a les entitats.  
  

• Actualització del Cens d’Entitats de l’Institut Barcelona Esports. 
 
Actualment i davant la pandèmia provocada per l’expansió del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
amb l’objectiu de pal·liar l’impacte que la crisi sanitària i econòmica pugui estar provocant  
en els agents del sector de l’esport i l’activitat física a la ciutat de Barcelona, l’Institut 
Barcelona Esports ha elaborat la guia d’ajuts i mesures de recolzament en matèria 
econòmica, laboral, jurídica i tècnica.  
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3. ENTITATS I PERSONES DESTINATÀRIES DE LA 
GUIA 
 
La present Guia va adreçada a: 
 
▪ Entitats privades associatives.  
▪ Empreses privades comercials.  
▪ Autònoms/es. 
 
Sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació, forma jurídica o subsector en el que operi. Per 
exemple: 
 
▪ Esdeveniments i competicions esportives. 
▪ Instal·lacions esportives. 
▪ Serveis i activitats esportives. 
▪ Béns i articles esportius. 
▪ Activitat física i salut. 
▪ Activitat física, lleure i recreació. 
▪ Esport i activitat física en l’entorn escolar. 
▪ Esport federat no professional. 
▪ Esport professional. 
▪ Activitat física en el medi natural. 
▪ Turisme esportiu. 
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4. AJUTS I MESURES DE RECOLZAMENT 
AL SECTOR ESPORTIU 
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Ajuts en matèria ECONÒMICA 
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FINANÇAMENT EMPRESARIAL - SERVEI AMPLIAT 
Assessorament expert per aconseguir finançament  
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa. 
▪ Amb la col·laboració de les següents organitzacions: 
 

 

 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats, empreses i autònoms. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Finançament.  
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Destinat a empreses, cooperatives, entitats, autònoms i autònomes i persones 

treballadores en la cerca de recursos financers (ajuts, subvencions i recursos públics) 
necessaris per fer front a situacions de tensió de tresoreria o a necessitats de 
finançament a mig i llarg termini. Aquest servei ofereix acompanyament en la tramitació 
dels ajuts i línies de finançament específiques per la COVID-19. 

▪ Informació dels següents tipus de fonts de finançament: 
o Finançament públic (provinents dels organismes públics autonòmics, estatals i 

europeus). 
▪ ICO - https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 
▪ ICF - http://www.icf.cat/ca/inici 
▪ CDTI - https://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687 
▪ ENISA - https://www.enisa.es/ 
▪ SME Instrument - http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/sme-instrument 
 

o Finançament privat (fòrums d’inversió, business angels, altres). 
▪ Economistes BAN - 

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=3db69583-b264-496e-
ae9c-ae48e750bc23&Idioma=ca-ES 

▪ Eix Technova - http://technovabarcelona.com/inversor/eix/ 
▪ ESADE BAN - http://www.esadealumni.net/es/inversores/sobre-esade-ban 
▪ IESE Business Angels - https://www.iese.edu/es/emprendedores/business-angels/ 
▪ Keiretsu Forum - http://www.keiretsuforum.es/ 
▪ ANTAI Venture Builder - http://www.antaivb.com/ 
▪ SeedRocket - http://www.seedrocket.com/ 
▪ BANC - http://www.bancat.com/ 
▪ Inveready - http://www.inveready.com/ 
▪ Caixa Capital Risc - https://www.caixacapitalrisc.es/ca/ 
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▪ Active Venture Partners - http://active-vp.com/new/ 
▪ Lanta Digital Ventures - http://lantacapital.com/ 
▪ Foro Capital Pymes - http://www.forocapitalpymes.com/ 
▪ Nauta Capital – http://www.nautacapital.com/ 

 

o Finançament bancari. 
▪ Línia d’ajudes pel Covid-19 d’algunes entitats financeres.  

• Banc Sabadell - https://newsletters.bancsabadell.com/informacio-linea-ico-
covid-19 

• Banco Santander - https://www.bancosantander.es/es/particulares/repositorio-
covid-19 

• BBVA - https://www.bbva.es/empresas/coronavirus/ayudas/linea-ico-covid-
19.html 

• Caixa Bank - https://www.caixabank.cat/empresa/financament/linia-ico-
covid19.html?loce=homeemp-3-4-destacado-Financiacion-covid19-NA 

• Caixa d’Enginyers - https://www.caixaenginyers.com/iniciativas-covid 
 

o Finançament alternatiu (crowdfunding). 
▪ The Crowd Angel - http://www.thecrowdangel.com/ 
▪ Arboribus - https://www.arboribus.com/ 
▪ Seed & Click - https://www.seedandclick.com/ 
▪ SociosInversores - https://www.sociosinversores.com/ 
▪ ECrowd! - https://www.ecrowdinvest.com/ca/ 
▪ Crowdcube - https://www.crowdcube.com/es 
▪ Verkami - https://www.verkami.com/ 
▪ Worldcoo - https://www.worldcoo.com/ 
▪ LoanBook - https://www.loanbook.es/ 
▪ NoviCap - https://novicap.com/ 
▪ Finanzarel - https://www.finanzarel.com/ 

 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Visitant el portal web del Serveis a les empreses (OAE) de Barcelona Activa. Clicant al 

link següent. 
o https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid

=2&from=formserveis 
▪ Trucant al call center - 900 533 175 de 9:00 a 18:00 h, de dilluns a divendres. 
▪ Visitant l’Oficina de Serveis a les empreses (OAE) de Barcelona Activa. 

o Adreça: c/ Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona. 
o Telèfon: 93 320 96 00. 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/financament-empresarial 
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GUIA DE RECERCA DE FINANÇAMENT  
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats, empreses i autònoms. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Assessorament per cerca de finançament. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ La guia està dividida en cinc grans blocs. 

o Préstecs i crèdits. 
▪ Préstec amb aval / ICO Empreses i Emprenedors. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97789.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Préstec amb aval/ICF Comerç. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/prestecicfcomerc.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Préstec sense aval / Microcrèdits MicroBank. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97799.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Préstec sense avals / ENISA Jóvenes Emprendedores. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index102344.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Préstec amb aval / ICF Economia Social i Cooperativa. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/icfeconomiasocial.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Avalis. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97884.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Préstec sense avals /Eurostars. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index73960.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Préstec sense aval / Préstec NEOTEC. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97809.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

▪ Préstec sense aval / CDTI Linia PID. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/liniapid.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26856 

 
o Ajuts. 

▪ Capitalització d'atur. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97846.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26873 

▪ Bonificacions a la cotització a la Seguretat Social per al treball autònom. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97848.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26873 
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▪ Locals Comercials / Millora de les condicions higiènico-sanitàries. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97862.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26873 

▪ Subvenció "Barcelona afavorint la continuïtat empresarial". 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/continuitatempresarial.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26873 

 
o Concursos, premis i programes. 

▪ Premis Fem Industria. 

• https://femindustria.wordpress.com/ 
▪ Premis Innovacat. 

• http://www.premisinnovacat.com/presentacio 
▪ Premi Emprenedor XXI. 

• https://www.emprendedorxxi.es/ca/premis/  
▪ Premis Cre@tic. 

• https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/premis/creatic/presentacio 

 
o Inversió Privada. 

▪ Xarxes de Business Angels. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98386.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26883 

▪ Caixa Capital Micro. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98390.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26883 

▪ Capital Risc. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98388.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26883 

▪ Coinversió /ICF Línea Coinversió. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98899.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26883 

▪ Inversió Privada / Crowdfunding. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/plataformescrowdfunding.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26883 

 
o Definicions. 

▪ Préstec amb garantia hipotecària. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98141.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26891 

▪ Préstec Participatiu. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98139.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26891 

▪ Leasing. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98137.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26891 

▪ Factoring. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98131.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26891 

▪ Forfaiting. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98135.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26891 

▪ Confirming. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index98129.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26891 
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▪ Crèdit Documentari. 

• https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_finan
cament/index97888.jsp?cami=tcm:78-26892tcm:78-26891 

 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Entrant a qualsevol dels enllaços anteriors, es pot obtenir informació detallada de cada 

producte financer o via de finançament. 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Visitant el portal web de Barcelona Emprenedoria de Barcelona Activa. 

o https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/edit.do?codiIdioma=
2&id=699787&id_activitat_mestre=699787 

▪ Contactant amb Barcelona Activa (seu central). 
o Adreça: c/ Llacuna, 162 – 164  08018 Barcelona. 
o Telèfon: 93 401 97 77. 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/guia/recerca_financament/

home.jsp?cN=tcm:78-26892&cami= 
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ICF ESPORTS LIQUIDITAT 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Generalitat de Catalunya). 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats, empreses i autònoms. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Finançament. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Quantia total de la partida pressupostària de la GenCat = 10.000.000 euros. 
▪ Finalitat: Finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19. 
▪ Import: Mínim de 20.000 euros i màxim de 300.000 euros per titular o grup. 
▪ Termini: Amb caràcter general, el termini de retorn màxim del préstec, serà de fins a 5 

anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 1 
any, inclòs en aquest termini. 

▪ Desemborsament: Amb caràcter general, íntegra a la formalització de l’operació. 
▪ Amortització: El préstec s’amortitzarà per períodes vençuts. Preferentment amb 

amortitzacions mensuals. 
▪ Comissió d’obertura: Sense. 
▪ Comissió amortització anticipada: Sense. 
▪ Tipus d’interès màxim: EURIBOR 12 mesos + 3%. 
▪ Interès de demora: Tipus d’interès vigent + 6%. 
▪ Garantia: Les considerades suficients a criteri de l’ICF. 

Addicionalment, els préstecs comptaran amb la garantia del 100% del risc de cada 
operació individual (principal, interessos ordinaris i de demora, i despeses) per part del 
Consell Català de l’Esport. 

 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Entitats i empreses que no tinguin accés a crèdit mitjançant les entitats financeres. 
▪ Estar inscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. 
▪ Estar afectades per la situació derivada del COVID-19. 
▪ Tenir seu social o seu operativa a Catalunya. 
▪ No presentar incidències RAI, ASNEF. 
▪ Amb caràcter general, no tenir fons propis negatius. 
▪ Trobar-se al corrent en les obligacions de pagament amb l’AEAT, la TGSS i l’ATC. 
▪ No trobar-se en cap de les circumstàncies que regula l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions (s’annexa article). 
▪ No trobar-se en cap altra circumstància que disposin les bases reguladores de l’Ordre de 

la línia d’ajuts. 
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Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Per demanar-la, cal adreçar-se al Consell Català de l’Esport i/o a les Representacions 

Territorials de l’Esport i/o Institut Català de Finances. 
▪ Les sol·licituds de préstecs s’hauran de tramitar al registre de FinEmpresa (ICF) un cop 

publicades les bases i la convocatòria 
▪ Les sol·licituds s’analitzaran per ordre d’entrada fins l’exhauriment de la línia de 

finançament, o bé, fins al 31 de desembre de 2020. 
▪ El CCE comprovarà que és una entitat elegible en el seu àmbit de competència i que la 

sol·licitud s’ajusta a la finalitat de la convocatòria. L’ICF estudiarà la viabilitat econòmica i 
farà un estudi de risc financer de l’operació i dictaminarà l’aprovació o denegació. Si 
s’aprova, el CCE emetrà una resolució de concessió perquè l’ICF formalitzi el préstec. 

▪ En el cas que hi hagi algun impagat, l’ICF assumirà les tasques de reclamació del deute i 
les actuacions necessàries per a la recuperació dels préstecs concedits. 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-mesures-economiques-coronavirus 
▪ http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-decret-garantia-credits 
▪ http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/M

esures-economiques-pel-sector-esportiu.pdf 
▪ http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/IN

FOGRAFIA_GC-ESPORTCAT_MesuresEconomiques_v42.pdf 
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ICF - AVALIS LIQUIDITAT COVID-19 (ENTRE 50.000 € i 1.000.000 €) 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ AVALIS i l’Institut Català de Finances. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats, empreses i autònoms. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Finançament. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Import: Entre 50.000 € i fins a 1.000.000 €, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.  

o Import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de 
la situació d’alarma del Covid-19, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda 
de comandes, impagaments...).  

▪ Termini: Entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs. 
▪ Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de màxim el 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. 
 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ A empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació 

d’emergència del Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla (compromís de 
mantenir els llocs de treball). Aquest ajut es pot sol·licitar, inclús si s’ha realitzat un ERTO. 

▪ Per a operacions amb entitats financeres amb suport Avalis. 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Contactant amb una entitat financera per realitzar l'operació que l'ICF avalarà. 

Un cop gestionada, l'entitat financera es posarà en contacte amb l'ICF per iniciar la 
sol·licitud d'aval. 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-avalis-liquiditat-covid-

19 
 
 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-avalis-liquiditat-covid-19
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ICF EUROCRÈDIT - COVID-19 (ENTRE 250.000 € i 2.000.000 €) 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Institut Català de Finances. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats i empreses. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Finançament. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que 
té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació. 

▪ Import De 250.000 € a 2.000.000 €. 
▪ Termini: Fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. 
▪ Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95% i el 2,75%. 
▪ Comissions: D’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec; d’amortització, del 

0,25%. 
▪ Garanties: A determinar en funció del projecte. 
 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Tenir entre 5 i 250 treballadors. 
▪ Tenir un volum de facturació inferior als 50 milions d’euros o un balanç de com a màxim 

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. 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Seguint les instruccions d’aquest manual. 

o http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-Eurocredit-COVID-19_Manual.pdf 
▪ Contactant amb el telèfon 671 786 871 o consultes@icf.cat. 
▪ Contactant a través de la pàgina http://www.icf.cat/ca/common/formulari-consulta/. 
▪ Omplint el formulari de la pàgina següent. 

o https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-
locale=ca_ES&idProducte=27 

▪ Aquesta línia restarà oberta fins el 30/09/2020. 
 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19 

 

http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-Eurocredit-COVID-19_Manual.pdf
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https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=27
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19
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ICF CRÈDIT - COVID-19 (ENTRE 1.000.000 € i 2.500.000 €) 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Institut Català de Finances. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats i empreses. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Finançament. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Import: De1.000.000 € a 2.500.000 €. 
▪ Termini: Fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, 

amb 1 any de carència per la resta. 
▪ Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 3%. 
▪ Comissions: Sense comissions. 
▪ Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici (aval) de 

l’operació per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.  
 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Aquesta informació podrà ser obtinguda a través dels següents canals de comunicació 

amb l’ICF. 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Contactant amb el telèfon 671 786 871 o consultes@icf.cat. 
▪ Contactant a través de la pàgina http://www.icf.cat/ca/common/formulari-consulta/. 
▪ Omplint el formulari de la pàgina següent. 

o https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-
locale=ca_ES&idProducte=40 

▪ Aquesta línia restarà oberta fins el 31/12/2020. 
 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19 

 
 
 
 

mailto:consultes@icf.cat
http://www.icf.cat/ca/common/formulari-consulta/
https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=40
https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=40
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19
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ICF CRÈDIT - COVID-19 (AVALS) (ENTRE 1.000.000 € i 5.000.000 €) 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ AVALIS i l’Institut Català de Finances. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats i empreses. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Finançament. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Aval davant les altres entitats financeres per facilitar la liquiditat de les empreses 

catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. 
▪ Import: Aval de com a màxim el 80% del nominal i entre 1.000.000 € i 5.000.000 €. 
▪ Termini: Fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, 

amb 1 any de carència per a la resta. 
▪ Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l’1%. 
▪ Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de 

l’operació (aval) per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Aquesta informació podrà ser obtinguda a través del telèfon o e-mail de contacte 

indicats a continuació. 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Contactant amb una entitat financera per realitzar l'operació que l'ICF avalarà. 
▪ Un cop gestionada, l'entitat financera es posarà en contacte amb l'ICF per iniciar la 

sol·licitud d'aval. 
▪ Omplint la sol·licitud següent. 

o http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-credit-covid-avals-Model-sollicitud-
client-persona-juridica.pdf 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19-avals 
 

http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-credit-covid-avals-Model-sollicitud-client-persona-juridica.pdf
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-credit-covid-avals-Model-sollicitud-client-persona-juridica.pdf
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19-avals
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LÍNIA D'AVALS DE L’INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (ICO) PER EMPRESES I 
AUTÒNOMS 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Govern d’Espanya, a través del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i 

gestió de l’Institut de Crèdit Oficial. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Entitats, empreses i autònoms/es. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Finançament per millorar la liquiditat de les organitzacions. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Per atendre les necessitats de finançament com: 

o Pagaments de salaris 
o Factures de proveïdors pendents de liquidar 
o Lloguers de locals, oficines i instal·lacions 
o Despeses de subministraments 
o Necessitat de circulant 
o Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions 

financeres o tributàries. 
▪ Import: Aval  

o Per autònoms i pimes: garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions 
d'operacions. 

o Per a la resta d'empreses (no considerades pimes), l'aval cobrirà el 70% del 
préstec nou concedit i el 60% de les renovacions. 

▪ Termini: el termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació, fins a un màxim 
de 5 anys. 

▪ S'ha ampliat també la cobertura d’aquesta línia d'avals per cobrir pagarés del Mercat 
Alternatiu de Renda fixa. 

▪ Els avals tenen caràcter retroactiu i podran ser sol·licitats per a les operacions 
formalitzades amb anterioritat a l'entrada en vigor del 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. 

▪ Les entitats financeres que operen en aquesta línia d’avals són les següents: 
o Entitats de crèdit. 
o Establiments financers de crèdit. 
o Entitats de diners electrònics. 
o Entitats de pagaments. 

 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Operacions que poden ser avalades. Nous préstecs i altres modalitats de finançament i 

renovacions d'operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d'activitat 
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que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist afectats pels efectes econòmics de 
la COVID-19 sempre que: 

o Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de 
març de 2020. 

o Les empreses i autònoms han de ser elegibles i viables d'acord amb la normativa 
financera i de la UE que regula aquestes mesures: 

▪ No figurin en situació de morositat a la consulta als fitxers de la Central d'Informació de 
Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019. 

▪ Si l’empresa o autònom està en situació de morositat en aquesta data, l'entitat bancària i 
el client han de regularitzar la mateixa amb anterioritat a la formalització de la sol·licitud 
de l’aval. L’aval serà admissible sempre que el finançament avalat no es destini a 
cancel·lar deutes preexistents.   

▪ No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per 
haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a 
què es refereix l'article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui 
sol·licitat pels seus creditors. 

o El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització 
anticipada de deutes preexistents. 

o Les empreses i autònoms no podran aprofitar estructures en paradisos fiscals per 
reduir les seves obligacions tributàries 

▪ No podran ser finançades amb càrrec a la Línia d'Avals les unificacions i reestructuracions 
de préstecs, així com la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents. 

▪ El finançament avalat no podrà ser destinat al pagament de dividends ni de dividends a 
compte ni a una finalitat diferent a l'establerta. 

▪ L'entitat financera ha de decidir sobre la concessió del corresponent finançament al 
client d'acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos. 

▪ Les entitats financeres no podran condicionar l'aprovació dels préstecs a la contractació 
per part de client de cap altre servei o producte. 

▪ Aquestes entitats financeres podran recórrer a la Línia d'Avals per avalar operacions de 
finançament atorgades a autònoms i empreses. 

 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 
▪ Dirigir-se a qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats 

de pagament o entitats de diners electrònics que subscriguin amb l'Institut de Crèdit 
Oficial els corresponents contractes marc per participar en la Línia d'Avals. 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf 
▪ https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/inf

ormacio-per-sectors-dactivitat/comerc/linia-de-credit-per-millorar-la-liquiditat-de-les-
empreses-ico/ 

▪ https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/marxa-primer-tram-davals-
empreses-autonoms 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/linia-de-credit-per-millorar-la-liquiditat-de-les-empreses-ico/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/linia-de-credit-per-millorar-la-liquiditat-de-les-empreses-ico/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/linia-de-credit-per-millorar-la-liquiditat-de-les-empreses-ico/
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/marxa-primer-tram-davals-empreses-autonoms
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/marxa-primer-tram-davals-empreses-autonoms
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MESURES FISCALS/TRIBUTÀRIES, FINANCERES I ALTRES MESURES URGENTS 
PER RECOLZAR L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Govern d’Espanya i Generalitat de Catalunya. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Empreses, entitats i autònoms. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Suspensió / moratòria / aplaçament de les obligacions de pagament (deutes). 
▪ Bonificacions / deduccions. 
▪ Exempcions / condonació de les obligacions de pagament. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de 

la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma. 
o Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, del 12 de març. 

▪ Possibilitat d’ajornar 6 mesos els deutes tributaris (IVA, IRPF i Impost de societats) fins a 
30.000 € del primer i segon trimestre de 2020, si el volum de facturació del 2019 no 
supera els 6.010.121,04 euros. No es cobraran interessos de demora durant els primers 3 
mesos d’aplaçament.  

o Font: Article 14, del Reial Decret Llei 7/2020, del 12 de març 
▪ Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris i dels lloguers corresponents 

als immobles destinats a l’activitat comercial desenvolupada per part d’empresaris. 
o Font: Article 19, del Reial Decret Llei 11/2020, de l’1 d’abril i Article 2, del Reial 

Decret Llei. 
▪ S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos 

a les empreses que ho sol·licitin, mitjançant el “Sistema de remisión electrónica de datos 
en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED)”. Si es concedeix, aquest ajornament 
afectarà als pagaments en període de meritació comprès entre abril i juny de 2020. 

o Font: Articles 34 i 35, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març. 
▪ Es flexibilitzen els contractes d’aigua, llum i gas, permetent a les empreses suspendre o 

modificar, de manera temporal, els contractes de subministres per ajustar-los a les noves 
necessitats de consum donades per l’estat d’alarma. Al finalitzar l’estat d’alarma, es 
podrà demanar la reactivació o reajustament dels contractes, en un termini de 3 mesos. 

o Font: Articles 42, 43,44, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març 
▪ S’estableix que les empreses que facturen menys de 600.000 euros tenen temps fins el 

20 de maig (enlloc del 20 d'abril) per realitzar el pagament de les declaracions trimestrals 
dels tributs (retencions d'IRPF, IVA i pagament fraccionat de persones físiques i 
societats). 

o Font: Article únic del Reial Decret Llei 14/2020, del 14 d’abril 
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Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Consultant la web de FAQs (preguntes freqüents) del Canal Empresa de la GenCat i/o fer 

un xat on-line. 
o https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiauton

oms/consultes/ 
▪ Consultant el nou servei d’atenció digital per informar de les mesures econòmiques per 

fer front al COVID-19. 
o https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-

informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19 
▪ Contactant amb el Canal Empresa de la GenCat al formulari de contacte o trucant al 012. 

o https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=61
1&set-locale=ca_ES 

▪ Visitant el canal de Twitter: @FUEmpresacat 
 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Empreses/Infog

rafia_Empreses_10_05_2020.pdf 
▪ https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Ca

mpanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fis
cales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml 

▪ Reial Decret Llei 07/2020, del 12 de març. 
o https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580 

▪ Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març. 
o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 

▪ Reial Decret Llei 14/2020, del 14 d’abril. 
o https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448 

▪ Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril. 
o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554 

 
 
 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/consultes/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/consultes/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Empreses/Infografia_Empreses_10_05_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Empreses/Infografia_Empreses_10_05_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
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4.1.2 
 

Ajuts en matèria LABORAL 
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MESURES DE PROTECCIÓ I MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ - EXPEDIENTS DE 
REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) 
 
Emissor de la mesura: 
▪ Govern d’Espanya a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), en col·laboració 

amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament de Treball, Afers socials i 
famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 
Destinatari de la mesura: 
▪ Empreses, entitats i autònoms. 
 
Tipologia de la mesura: 
▪ Prestació econòmica per a treballadors/es i minoració de despeses per a ocupadors/es. 
 
Instruccions del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social per a la presentació 
dels ERTOS per força major com a conseqüència de la COVID 19: 
 
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimient

oSel=310&proc=1 

▪ Relació d’activitats que poden presentar un ERTO per força major derivat de la COVID-19, 
on es destaca, en el punt 15 les de tipus esportiu:  

 
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedim

ientoSel=310&proc=1 

 
Instruccions del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social per a la presentació 
dels ERTOS per causes econòmiques o productives 

 
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimient

oSel=7&proc=1 

 
Mesures preses pel servei públic d’ocupació estatal (Sepe) des de l’inici de l’alerta sanitària 
per a fer front a la situació generada per l’evolució de la COVID 19 
 
A partir de la publicació del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, s’han 
establert, fins al dia d’avui, mesures extraordinàries en matèria de la protecció per 
desocupació, que estaran vigents mentre duri aquesta situació.  
 
▪ Mesures extraordinàries de protecció per desocupació 
▪ Mesures d’organització i de gestió del SEPE 
▪ Mesures en matèria de formació professional per a l’ocupació 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=310&proc=1
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=310&proc=1
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=310&proc=1
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=310&proc=1
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=7&proc=1
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=7&proc=1
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Per a més informació: 
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html 
 
 
Informació per a empreses: 

▪ La sol·licitud per a la tramitació col·lectiva de l’ERTO de les prestacions per 

desocupació per suspensió o reducció de la jornada conseqüència de la COVID-19 ha 

de tramitar-la l’empresa, els treballadors no han de fer cap tràmit per a la sol·licitud 

de les presentació per desocupació. Per a més informació:   

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

 

▪ Comunicació per a la tramitació de baixes per prestacions de l’ERTO. El següent enllaç 

accedeix a la Guia Bàsica per a la realització dels tràmits de Baixa de les prestacions 

dels treballadors afectats per un ERTE que van incorporant-se a l’activitat, juntament 

amb el model per a la comunicació. Per a més informació: 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

 

▪ Comunicacions per a la tramitació de modificacions de l’ERTO. El següent enllaç 

accedeix a la Guia Bàsica per a les modificacions que es realitzin sobre els ERTOS com 

a conseqüència de la incorporació progressiva de l’activitat. Per a més informació: 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

 
 

Prorroga dels ERTOS per força major 
 
Davant de la necessitat de reactivar de manera progressiva l’economia en sectors que, com 
el de l’activitat física i l’esport, han vist com la seva activitat s’ha vist greument afectada pel 
tancament de les instal·lacions esportives i llocs habituals de pràctica el Real Decreto-ley 
18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, contempla una sèrie de 
mesures per donar una resposta adequada perquè el teixit productiu adopti els ajustos 
necessaris que els permetin arribar a un escenari de “nova normalitat” salvaguardant 
l’ocupació.  
 
En qualsevol cas, ja sigui per renúncia o per variacions del l’expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) les empreses i entitats hauran de comunicar al Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) aquestes variacions.  
 
Per a mes informació: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/prorroga-ertes-fuerza-
mayor.html 
 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/prorroga-ertes-fuerza-mayor.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/prorroga-ertes-fuerza-mayor.html
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Preguntes freqüents per a empreses contestades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. (SEPE)  
 
El següent enllaç accedeix a les principals preguntes freqüents orientades a les empreses 
sobre la tramitació dels expedients de treball i ocupació motivats per la COVID 19:  
 
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-
empresas.html 
 
Preguntes freqüents per a treballadors contestades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. 
(SEPE)  
 
El següent enllaç accedeix a les principals preguntes freqüents orientades als treballadors 
sobre la tramitació dels expedients de treball i ocupació motivats per la COVID-19:  
 
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-
empresas.html 
 
Relació de notícies i publicacions d’interès del Servei Públic d’Ocupació Estatal. (SEPE)  
 
El següent enllaç accedeix a una relació de noticies i de publicacions realitzada pel Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) motivades per la COVID-19:  
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/noticias.html 
 
Resum dels punts més rellevants del Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures 
socials en defensa de l’ocupació, realitzat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).  
 

▪ Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 de l’article 
25 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins el 30 de juny 
de 2020.  

▪ El nou text normatiu manté l’exoneració de les quotes de la seguretat social per a les 
empreses que continuïn en ERTO de força major total, exoneració que serà del 75% 
per a empreses o entitats de 50 treballadors o més. Per a les empreses immerses en 
un ERTO per força major parcial s’estableixen diversos trams, en funció del mes, del 
número de persones treballadores de l’empresa i de la seva afectació per l’ERTO, que 
incentivin el retorn a l’activitat seguint les mesures sanitàries. Per als treballadors 
que reprenguin la seva activitat l’exoneració serà del 85% en maig i del 70% en juny 
(empresa amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020). En empreses o 
entitats de 50 o més treballadors l’exoneració arribarà al 60% en maig i al 45% en 
juny. Respecte a treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses, en un 
ERTO de força major parcial, l’exoneració serà del 60% en maig i del 45% en juny 
(empreses amb menys de 50 treballadors) y del 45% en maig i del 30% en juny 
(empreses de 50 o més treballadors) 

▪ El Consell de Ministres podrà prorrogar més enllà del 30 de juny de 2020 els ERTO de 
força major i les seves exoneracions de quotes a la Seguretat Social, estendre les 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-empresas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-empresas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-empresas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-empresas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/noticias.html
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exoneracions de quotes dels ERTO per força major als ERTO per causes objectives i 
prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes en l’article 25.1 del 
Real Decreto-ley 8/2020.  

 
 
Per a més informació: http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-
institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=prorroga-ertes-
fuerza-mayor-covid19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=prorroga-ertes-fuerza-mayor-covid19
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=prorroga-ertes-fuerza-mayor-covid19
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=prorroga-ertes-fuerza-mayor-covid19
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4.1.3 
 

Ajuts en matèria JURÍDICA I TÈCNICA 
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ASSESSORAMENT A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES - 
SERVEI AMPLIAT 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Empreses, entitats i autònoms/es. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Assessorament.  
 
Condicions de l’ajut: 
▪ S’acompanya en la consolidació i el creixement de petites empreses, persones 

treballadores autònomes i comerços i organitzacions d'Economia Social i Solidària, 
considerant les seves necessitats específiques. Aquest servei dóna accés als següents 
recursos actius d'assessorament especialitzat i personalitzat: 

▪ Servei d’Orientació Jurídica per a persones treballadores autònomes i petites empreses 
o Orientació jurídica, a través del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, a les 

persones treballadores autònomes i petites empreses que vulguin 
resoldre dificultats per fer front al cànon de lloguer derivades dels efectes de la 
COVID-19, en el cas que no s'hagi pogut assolir cap acord. Aquest servei és 
complementari al Servei de Localització, que també s'ha ampliat. 

 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Visitant el portal web del Serveis a les empreses (OAE) de Barcelona Activa. Clicant al 

link següent. 
o https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid

=9&from=formserveis 
▪ Trucant al call center - 900 533 175 de 9:00 a 18:00 h, de dilluns a divendres. 
▪ Visitant l’Oficina de Serveis a les empreses (OAE) de Barcelona Activa. 

o Adreça: c/ Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona. 
o Telèfon: 93 320 96 00. 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 

o https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-a-empreses-i-
entitats 

 

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/localitzacio
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=9&from=formserveis
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=9&from=formserveis
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
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4.2 
 

Ajuts a ENTITATS PRIVADES 
ASSOCIATIVES  

 
 
 

Clubs i associacions esportives, federacions esportives, consells esportius, etc. 
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4.2.1 
 

Ajuts en matèria ECONÒMICA 
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MESURES  A APLICAR ALS PROCEDIMENTS DE SUBVENCIONS DEL SECTOR 
PÚBLIC MUNICIPAL AMB OCASIÓ DE L’APROVACIÓ DEL REIAL DECRET 
463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A 
LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Ajuntament de Barcelona 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Destinatari de la subvenció o de l’ajut en funció de la convocatòria.  
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Subvenció. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Establiment de les mesures i criteris d’aplicació en la gestió i en la tramitació dels 

procediments en l’àmbit de les subvencions i ajuts de l’Ajuntament de Barcelona i els 
seus ens dependents.  

▪ Aplicable a les subvencions i els ajuts que s’han d’otorgar per l’Ajuntament de Barcelona, 
els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials, i també per les altres 
entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de 
l’Ajuntament de Barcelona i amb càrrec al pressupost 2020.  

▪ Suspensió de termes i interrupció de terminis en la tramitació dels expedients de 
subvencions i ajuts: 

o Implicacions generals de la Suspensió de termes i interrupció de terminis 

(iniciats a partir del 14 de març de 2020) 
o Afectacions especifiques (suspensió dels terminis de presentació de 

sol·licituds, esmenes o al·legacions i justificacions 
▪ Tramitació d’expedients de subvencions i ajuts durant la vigència de l’estat d’alarma.  

o Mesures de flexibilització en la gestió de les subvencions i els ajuts (Ampliació 
de terminis per a l’execució de l’activitat o del projecte i del termini de justificació 
i comprovació. Modificació i nova formulació dels projectes) 

▪ Mesures de flexibilització en relació amb expedients de subvencions o ajuts en els 
quals no s’ha acomplert l’objecte i la finalitat com a conseqüència de la COVID-19 o de 
les mesures per combatre-la (ajornar terminis, compensar despeses encara no s’hagi 
assolit l’objecte i finalitat de la subvenció) 

▪ Mesures de flexibilització en relació amb expedients de subvencions o ajuts atorgats 
amb mecanismes de seguiment (gestions cíviques i convenis de col·laboració) 

▪ Disposició addicional primera. Mesures en relació a la justificació de 

subvenció (ampliació de terminis) 
▪ Disposició addicional segona. Mesures de flexibilització en relació a la 

Convocatòria general per a 2020 (ampliació dels terminis d’execució de tots els 

projectes, posposar la presentació de la justificació, pagaments anticipats, ampliació 

del termini subvenció del projecte fins al 80%) 
▪ Disposició addicional tercera. Convocatòries de subvencions per situacions 

estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin 
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indispensables per a la protecció i de l’interès general o per al funcionament 

bàsic dels serveis 

 
Requisits i tramitació de l’ajut: 
▪ Contactar amb els organismes autònoms i entitats públiques empresarials, i també per 

les altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o 
dependents de l’Ajuntament de Barcelona promotores de l’ajut o subvenció.  

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ DECRET D'ALCALDIA de 22 d'abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als 

procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

▪ https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/consulta-les-novetats-del-decret-
sobre-els-procediments-de-subvencions-del-sector-public-municipal-per-lestat-
dalarma_944705 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/consulta-les-novetats-del-decret-sobre-els-procediments-de-subvencions-del-sector-public-municipal-per-lestat-dalarma_944705
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/consulta-les-novetats-del-decret-sobre-els-procediments-de-subvencions-del-sector-public-municipal-per-lestat-dalarma_944705
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/consulta-les-novetats-del-decret-sobre-els-procediments-de-subvencions-del-sector-public-municipal-per-lestat-dalarma_944705
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MESURES EXTRAORDINÀRIES ADOPTADES PER LA SECRETARIA GENERAL DE 
L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA EN CLAU D’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19 
DIRIGIDES AL SECTOR ESPORTIU DE CATALUNYA 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Generalitat de Catalunya). 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Clubs, federacions i esportistes. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Subvenció. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Flexibilització de les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries de 

subvencions per donar la viabilitat a les actuacions objecte de subvenció. 
▪ Mesures en els expedients de subvencions o ajuts en els quals no s’hagi complert 

l’objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19. 
o Ajornar terminis (de compliment de l'objecte i de justificació). 
o Finançar les despeses realitzades encara que no s’hagi assolit l’objecte de la 

subvenció. 
▪ Suspensió de terminis. 

o En el tràmit d’acceptació. 
o En la presentació de la documentació justificativa. 

▪ Mantenir i agilitzar les convocatòries i subvencions nominatives previstes a 
l’avantprojecte del pressupost 2020, i contemplats en el Pla Estratègic de subvencions 
2019-2021. 

▪ Prorrogar el Programa de l’Alt Rendiment Català (ARC), ampliar el cicle olímpic previst 
pel període 2017-2020 fins al 2021 i garantir als 530 esportistes catalans les mateixes 
condicions per accedir als Jocs de Tòquio del 2021. 

▪ Garantir l’aportació econòmica per a la pròrroga d’un any més del Programa d’Alt 
Rendiment Català, 9M € que se sumaran als 36M € del cicle 2017-2020, per a esportistes, 
federacions i tècnics, mitjançant beques i serveis. 

 
Requisits i tramitació de l’ajut: 
▪ Contactar amb el Consell Català de l’Esport. 

o Adreça: Av. dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat. 
o Telèfon: 93 480 49 00. 

▪ Utilitzant el següent formulari. 
o https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31

&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id= 
 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
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sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i 
d'adopció d'altres mesures complementàries. 

▪ http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/M
esures-economiques-pel-sector-esportiu.pdf 

▪ http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/IN
FOGRAFIA_GC-ESPORTCAT_MesuresEconomiques_v42.pdf 

▪ http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-subvencions-clubs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/Mesures-economiques-pel-sector-esportiu.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/Mesures-economiques-pel-sector-esportiu.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/INFOGRAFIA_GC-ESPORTCAT_MesuresEconomiques_v42.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/mars2020_documents/INFOGRAFIA_GC-ESPORTCAT_MesuresEconomiques_v42.pdf
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-subvencions-clubs
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LÍNIA DE SUBVENCIONS PLURIENNALS PER AL SUPORT A L'ACCIÓ DE LES 
FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES  
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Consell Català de l’Esport. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Federacions esportives. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Subvenció. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Import total de 9,5 milions d’euros per atendre la convocatòria 2020 de subvencions per 

a aquest tipus d’entitats.  
o La xifra prevista per al 2020 és de 7,6 milions d’euros i per al 2021, d’1,9 milions 

d’euros. 
▪ Aquesta línia d’ajudes permet donar suport a la gestió de les federacions esportives 

catalanes, a l’organització i participació en activitats esportives no internacionals, a la 
promoció de l'esport, a l'organització i participació en competicions internacionals i a la 
projecció internacional, a les entitats federades o membres d'una unió esportiva de clubs 
i associacions, i al programa d'alt rendiment esportiu català (programa ARC). Es 
subvencionaran activitats programades entre octubre de 2019 i setembre de 2020, i les 
ajornades que se celebrin fins al desembre d’enguany. 

 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Pendent de ser publicat a data 24/05/2020 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Contactar amb el Consell Català de l’Esport. 

o Adreça: Av. dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat. 
o Telèfon: 93 480 49 00. 

▪ Utilitzant el següent formulari. 
o https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31

&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id= 
 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-pluris-subv-fed-i-consells 
 
 
 
 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-pluris-subv-fed-i-consells
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LÍNIA DE SUBVENCIONS PLURIENNALS PEL SUPORT A L'ACCIÓ DELS CONSELLS 
ESPORTIUS 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Consell Català de l’Esport. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Consells esportius. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Subvenció. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ 5 milions d’euros per donar suport, mitjançant convocatòria de subvencions, als Consells 

Esportius de Catalunya per al desenvolupament dels programes d’esport escolar del curs 
2019-2020.  

o Aquest import total es reparteix en 4,1 milions d’euros aquest any 2020 i 900.000 
euros l’any 2021. 

▪ Aquesta subvenció ajudarà a la gestió dels Consells Esportius i a fer possible l’execució de 
tres programes de promoció de l’activitat física i l’esport entre la població en edat 
escolar, impulsats pel Govern en col·laboració amb aquests organismes: el Pla Català 
d’Esport a l’Escola (PCEE), els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i el programa 
Esport Blanc Escolar (EBE). 

 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Pendent de ser publicat a data 24/05/2020 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Contactar amb el Consell Català de l’Esport. 

o Adreça: Av. dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat. 
o Telèfon: 93 480 49 00. 

▪ Utilitzant el següent formulari. 
o https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31

&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id= 
 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-convoc-subv-consells-covid 
▪ http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-pluris-subv-fed-i-consells 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=31&topicLevel1ByURL.id=1138&topicLevel2ByURL.id=1163&topicLevel3ByURL.id=
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-convoc-subv-consells-covid
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-pluris-subv-fed-i-consells
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Ajuts en matèria LABORAL 
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Ajuts en matèria JURÍDICA I TÈCNICA 
 
Veure punt 4.1.3 
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4.3.1 
 

Ajuts en matèria ECONÒMICA 
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AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES 
(AUTÒNO+ BARCELONA) 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Autònoms/es. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Prestacions per pèrdua dràstica d’ingressos. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Ajut de 300 € a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la 

COVID-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè 
han hagut de tancar el seu establiment o negoci, amb la finalitat que pugui 
complementar-se amb els ajuts tramesos per altres administracions. 

 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA) 
▪ Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria. 
▪ Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària per cessament de 

l’activitat de suport al col·lectiu de persones treballadores autònomes afectades 
greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada 
de la COVID-19, promoguda per l’Estat espanyol, segons Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 
de març, de mesures urgents extraordinàries para fer front a l’impacte econòmic i social 
de la COVID-19 i les seves modificacions. 

▪ Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 

▪ Autònoms/es titulars de negocis tancats per l'Administració arran de l'estat d'alarma, 
com són els comerços al detall (excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, centre de 
veterinària, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i 
telecomunicacions). 

▪ Autònoms/es en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els 
ingressos, en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos. 

 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ L’ajut es pot sol·licitar del 20 de maig al 30 de setembre de 2020. 
▪ Entrar al web http://barcelonactiva.cat/autonomes 

o Omplir les dades personal i la documentació acreditativa de la persona sol·licitant 
al formulari següent (apartat "Demana la subvenció"). 

▪ https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/
20200001390 

o Generar instància de sol·licitud (pdf) 
o Registrar (i signar) la instància generada a través de l'Oficina virtual de tràmits. 

http://barcelonactiva.cat/autonomes
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=16&from=formserveis
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001390
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001390
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001390
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▪ Es podrà consultar en tot moment l’estat de la sol·licitud accedint a l’espai personal de 
Barcelona Activa, pestanya Serveis, apartat Subvencions. 

▪ També podeu accedir a la Instància de sol·licitud generada. 
▪ Un cop publicada la resolució al BOPB, s’ingressaran els 300 € al compte bancari informat 

en el tràmit. 
 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ Guia de l’ajut. 

o https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/344206/Guia+Autono%2
B+Barcelona+-+CA+-+II.pdf.pdf/a334dfcf-b0dd-4d1a-afdf-a4edc29ca29c 

▪ Preguntes freqüents. 
o https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/344206/FAQs+Autono%

2B+Barcelona+-+CA+-+II.pdf.pdf/ef0e6376-7bf4-4acc-8835-a55a9d140595 
▪ https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes 
 
 
 
 
 
 

https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/344206/Guia+Autono%2B+Barcelona+-+CA+-+II.pdf.pdf/a334dfcf-b0dd-4d1a-afdf-a4edc29ca29c
https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/344206/Guia+Autono%2B+Barcelona+-+CA+-+II.pdf.pdf/a334dfcf-b0dd-4d1a-afdf-a4edc29ca29c
https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/344206/FAQs+Autono%2B+Barcelona+-+CA+-+II.pdf.pdf/ef0e6376-7bf4-4acc-8835-a55a9d140595
https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/344206/FAQs+Autono%2B+Barcelona+-+CA+-+II.pdf.pdf/ef0e6376-7bf4-4acc-8835-a55a9d140595
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes
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LÍNIA D’AJUTS PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES 
AFECTADES ECONÒMICAMENT PEL CORONAVIRUS 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Autònoms/es. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Prestacions per pèrdua dràstica d’ingressos. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Compensació en cas de pèrdua econòmica de l'activitat durant el març del 2020 arran 

del Covid-19. 
▪ Es calcula la diferència entre el guany de l'activitat el març del 2019 i la pèrdua patida 

el març del 2020. 
▪ L'ajut màxim serà de 2.000 € per autònom sol·licitant. 
▪ Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost de 7,5 milions € 
 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Per a persones treballadores autònomes -persona física-, sempre que figurin d'alta en 

activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin 
d'altres fonts alternatives d'ingressos. 

▪ No aplicable autònoms societaris ni dependents (col·laboradors). 
▪ Per als autònoms acollits a Estimació Objectiva (mòduls) caldrà concretar quins 

documents aportaran per acreditar les pèrdues. 
 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ Tràmit a través del web del Departament de Treball. 

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

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-

treball-autonom.pdf 
 
 
 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-treball-autonom.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-treball-autonom.pdf
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PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS DAVANT 
L'IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC DEL COVID-19 
 
Emissor de l’ajut: 
▪ Govern d’Espanya a través del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 
 
Destinatari de l’ajut: 
▪ Autònoms/es. 
 
Tipologia de l’ajut: 
▪ Prestacions per pèrdua dràstica d’ingressos. 
 
Condicions de l’ajut: 
▪ Es pot sol·licitar la prestació fins al darrer dia del mes següent al qual finalitzi 

l'estat d'alarma. 
▪ Per a aquelles persones autònomes que tinguin la carència per causar dret a la prestació 

per cessament d'activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social, la quantia 
serà un 70 per cent de la base reguladora. 

▪ Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia 
de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de 
l'activitat exercida pel treballador autònom en el Règim Especial de la Seguretat Social 
dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. 

▪ Tant si el treballador autònom ha complert el període mínim de cotització com si no, els 
límits seran els establerts en l'article 339.2 de la Llei General de la Seguretat Social: 

o La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM, si no té fills a càrrec (Indicador Públic 
de Renda d'Efectes Múltiples). 

o La quantia màxima serà el 200% de l’IPREM, si té 1 fill a càrrec 
o La quantia màxima serà el 225% de l’IPREM, si no té més d'1 fill a càrrec. 

▪ Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat el 
treballador autònom que suspengui l'activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. 

▪ Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75% s'ha de 
romandre, en tot cas, d'alta en el corresponent règim de Seguretat Social. 

▪ Durant el període de percepció d'aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar. 
▪ La concessió d'aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament 

d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 
▪ El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d'activitat 

s'entendrà com a cotitzat tant per contingències comunes com per contingències 
professionals, així com per cessament d'activitat per als qui ho fessin en el moment de 
sol·licitar la prestació. 

▪ Durant la percepció de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS) no 
només no cobrarà les cotitzacions, sinó que es comptabilitzarà com a període cotitzat. 

▪ Si la prestació extraordinària fos reconeguda per la mútua després que la TGSS hagi fet el 
càrrec de les quotes, la TGSS retornarà d'ofici les quotes que hagin ingressat els 
treballadors autònoms quan es superposen amb la prestació extraordinària per 
cessament d'activitat, sense que hagin que sol·licitar-ho, i una vegada que es verifiqui 
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l'ingrés de les quotes i la concessió de la prestació. Encara que també es podrà sol·licitar 
la devolució de les mateixes a través del Sistema RED. 

o https://revista.seg-social.es/2018/03/23/los-autonomos-llegan-al-sistema-red/ 
 
Requisits per obtenir l’ajut: 
▪ Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s'hagi cotitzat o no 

per la contingència de cessament d'activitat. 
▪ Hi tindran dret els professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses i 

aquells la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi 
reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior. 

▪ S’ha d'estar “afiliat i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, al Règim 
Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si 
escau, al 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 amb l’assolida en el semestre anterior. 

▪ Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, 
si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís 
aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè en 
el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La 
regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la 
protecció. 

 
Com sol·licitar, tramitar i formalitzar l’ajut: 
▪ S'ha traspassat també aquesta gestió a les mútues col·laboradores amb la Seguretat 

Social per a aquells autònoms que no haguessin triat mútua abans de juny de 2019. 
▪ Les mútues han habilitat formularis a les seves pàgines web per descarregar la sol·licitud 

i adjuntar la documentació pertinent per realitzar la gestió de manera totalment 
telemàtica 

o https://revista.seg-social.es/2020/04/24/como-solicitar-la-nueva-prestacion-
extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/ 

▪ Documentació que s’ha de presentar. 
o En el cas de cessament d'activitat per força major , el treballador autònom ha de 

presentar una declaració jurada en la qual ha de constar la data de la producció 
de la força major (declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març). S'utilitzarà el 
model normalitzat de cada mútua. 

o Si se sol·licita a causa de la pèrdua d'ingressos , ha d'aportar la informació 
comptable que ho justifiqui: còpia de el llibre de registre de factures emeses i 
rebudes; de el llibre diari d'ingressos i despeses; de el llibre registre de vendes i 
ingressos; o de el llibre de compres i despeses. En el cas dels autònoms que no 
estan obligats a portar els citats documents de comptabilitat, s'admetrà qualsevol 
mitjà de prova admès en dret. 

o A més, tota sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual 
es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a aquesta 
prestació. 

https://revista.seg-social.es/2018/03/23/los-autonomos-llegan-al-sistema-red/
https://revista.seg-social.es/2020/04/24/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
https://revista.seg-social.es/2020/04/24/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
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▪ Termini de presentació. 
o Es pot presentar la sol·licitud des del passat 18 de març, amb l'entrada en vigor 

de la mesura, tot i que es reconeixerà el dret des del dia 14 de març, data de la 
declaració de l'estat d'alarma. En el cas dels que han de presentar documentació 
acreditativa de la caiguda de facturació mensual, podran sol·licitar-la des del 
moment en què puguin presentar aquesta documentació. 

o El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes 
següent a què es va produir la finalització de l'estat d'alarma. 

 
Enllaç a la notícia i/o normativa: 
▪ https://revista.seg-social.es/2020/04/29/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-

prestacion-extraordinaria-para-autonomos/ 
▪ https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
 
 

https://revista.seg-social.es/2020/04/29/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://revista.seg-social.es/2020/04/29/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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