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Mesures econòmiques contra el Covid-19

Presentació de la Guia

El benestar de la ciutadania sempre ha estat per l’Ajuntament de Molins de Rei que presideixo una prioritat. Arrel de la crisi sanitària
de la COVID-19 i les seves conseqüències derivades en els àmbits econòmic i social, moltes famílies, autònoms i empreses es poden
trobar en una situació d’incertesa econòmica en els propers mesos.
És per aquest motiu que l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans, les empreses i els autònoms aquesta guia en format
recopilatori de totes les mesures i ajudes econòmiques estatals, autonòmiques i pròpies de l’Ajuntament de Molins de Rei destinades
a fer front a l’impacte de la COVID-19.
Us animem a que reviseu el recull de mesures que puguin ser del vostre interès, tot desitjant que trobeu útil la informació continguda
en aquesta guia.

Xavi Paz Penche
Alcalde Molins de Rei
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Presentació de la Guia

La pandèmia de la COVID-19 té conseqüències derivades en els àmbits econòmic i social fent que moltes famílies, empreses i
autònoms del nostre territori puguin viure moments d’incertesa i veure disminuïts els seus ingressos com a conseqüència de la
situació de crisi.
És per aquest motiu que des de l’Ajuntament de Molins de Rei hem elaborat una guia amb el recull de totes les mesures i ajudes
econòmiques estatals, autonòmiques i pròpies de l’Ajuntament de Molins de Rei destinades a fer front a l’impacte de la COVID-19.
Per tal d’ajudar a la seva lectura hem diferenciat les diferents ajudes separant-les segons els destinataris de les mateixes: empreses,
autònoms i ciutadans..
Desitjant que us pugui ser útil la guia i que hi pugueu trobar el contingut adient per a vosaltres.

Ramon Sánchez Gil
Primer Tinent Alcalde Molins de Rei
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Introducció de la Guia

L’actual crisi sanitària global derivada de l'epidèmia del coronavirus COVID-19 està obligant als Governs a posar en marxa mesures sense
precedents en el context de les últimes dècades, i a les Administracions Públiques a tots els nivells, a activar tots els seus serveis i
recursos per, d’una banda, protegir els ciutadans i garantir la Salut Pública i, de l'altra, pal·liar-ne les conseqüències econòmiques.
Aquest conjunt de decisions i mesures adoptades amb aquesta finalitat, estan plenament justificades i compliran amb el seu objectiu
primordial, prioritzant seguretat i salut respecte la resta d’activitats econòmiques. No obstant, els efectes immediats i futurs sobre el
teixit econòmic estan sent nombrosos i amb una indubtable repercussió en molts sectors d’activitat.
Davant d’aquesta situació d’incertesa, és de vital importància posar a disposició dels ciutadans i les empreses el coneixement de les
diferents mesures econòmiques* que s’estan adoptant per part de les entitats nacionals, regionals i locals, que ajudin a mitigar els seus
efectes i contribueixin a la ràpida recuperació del funcionament de l’economia en els següents àmbits:

Àmbit territorial estatal
Mesures econòmiques adoptades per
l’estat espanyol en relació a:
• Autònoms
• Empreses
• Sector turístic/activitats connexes
• Empreses i autònoms
• Empreses i autònoms sector agrari
• Empreses participants en
esdeveniments internacionals de
l’ICEX

Àmbit territorial autonòmic
Mesures econòmiques adoptades per la
Generalitat de Catalunya en relació a:
• Autònoms
• Empreses
• Sector turístic / activitats connexes
• Empreses i autònoms
• Empreses, autònoms i associacions
del sector comerç, artesania i moda

5

Àmbit territorial local
Mesures econòmiques adoptades per
l’Ajuntament de Molins de Rei en relació
a:
• Comerços i autònoms
• Bars i Restaurants
• Concessionaris del Mercat
Municipal de Molins de Rei
• Concessionaris del Mercat
ambulant de Molins de Rei

*Nota: aquesta guia recull línies d’ajut que
estan lligades a la disponibilitat pressupostaria
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Classificació en 3 nivells territorials

1 2 3
Espanya

Catalunya
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Molins de
Rei
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Classificació en 3 nivells territorials

1 2 3
Espanya

Catalunya
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Molins de
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

1

Bonificació al comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

2

Devolució de despeses del sector comerç per fires i esdeveniments

3

Línia extraordinària de cobertura asseguradora

4

Finançament ICO per a projectes de digitalització

5

Ajornament dels pagaments de lloguers de locals i disposició de la fiança

6

Ajornament de deutes tributaris

7

Exempció quotes Seguretat Social (ERTO)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

8

Finançament ICO per el sector turístic i activitats connexes/Thomas Cook

9

Moratòria del pagament de les cotitzacions a la seguretat social

10

Extensió del termini de presentació i ingrés i fraccionament d’impostos

11

Suspensió temporal o modificació del contracte del gas

12

Suspensió temporal o modificació del contracte de la llum

13

Moratòria de deute hipotecari

14

Línia d’avals per garantir la liquiditat d’empreses
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

15

Bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o atzar

16

Suplement de Crèdit a CERSA per al recolzament de PIMES

17

Ajornament de les quotes de préstecs a beneficiaris del programa IDAE

18

Flexibilització de reemborsament dels crèdits en vigor amb CDTI

19

Avals CREA-SGR sector cultural

20

Incentius fiscals per a produccions cinematogràfiques i series

21

Flexibilització en ajudes de producció de llargmetratges i curtmetratge

10

Mesures econòmiques contra el Covid-19

1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

22

Subvencions a les sales d’exhibició

23

Revisió de condicions dels préstecs de la SGIPYME

24

Suspensió d’interessos i amortitzacions dels préstecs EMPRENDETUR
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

1. Bonificació al comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística
MESURA

BENEFICIARIS

Bonificació per a treballadors fixes-discontinus
d’empreses del sector turisme, comerç i hostaleria
vinculats a l’activitat turística

Empreses vinculades al sector turístic que generin
activitat econòmica durant els mesos de febrer,
març, abril, maig i juny i iniciïn o mantinguin d’alta
durant aquest mesos a persones treballadores
amb contractes fixes discontinus

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Bonificació del 50% de les quotes empresarials a
la seguretat social per contingències comuns, atur
i Fogasa i formació professional

La bonificació es calcularà automàticament pel
sistema una vegada s’hagi comunicat la situació
addicional 420, disponible a partir del 25.04.2020

Més informació a: http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesureseconomiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-detributs/Bonificaciones-cuotas-Seguridad-Social-turismo-comercio-hosteleria/
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

2. Devolució de despeses del sector comerç per fires i esdeveniments
MESURA

BENEFICIARIS

Devolució de les despeses no recuperables
relacionades amb tots aquells esdeveniments que
hagin sigut cancel·lats, greument afectats o
posposats com a conseqüència del COVID-19, que
hagin estat convocades per l’ICEX

Empreses participants en les fires o altres
esdeveniments de promoció de comerç
internacional organitzats per l’ICEX i entitats
col·laboradores

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Devolució de les quotes abonades per les
empreses per tots els esdeveniments que hagin
sigut cancel·lats convocats per l’ICEX

Tramitar online a través de l’ICEX

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/20.-Ajut-ICEX-cancel.lacions-esdeveniments.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

3. Línia extraordinària de cobertura asseguradora
MESURA

BENEFICIARIS

Línia de cobertura asseguradora de crèdits de
circulant extraordinària de fins 2.000 M € en dos
trams de 1.000 M €

Empreses i pimes espanyoles, internacionals o en
procés d’internacionalitzar amb un negoci
internacional del 33% de la xifra de negoci o
exportadores regulars, amb problemes de
liquiditat per la crisis del COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

El percentatge de cobertura màxima de les
operacions assegurades amb aquesta línia serà del
80%

Tràmit a través de l’entitat financera amb la que es
vol concloure el contracte, amb una duració de 6
mesos a partir del 18.03.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/45.Cobertura-asseguradorainternacionalitzaci%C3%B3_CESCE.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

4. Finançament ICO per a projectes de digitalització
MESURA

BENEFICIARIS

Finançament per cobrir necessitats de liquiditat o
despesa dins del territori nacional, projectes de
digitalització

Pimes que realitzin la seva activitat empresarial a
Espanya amb independència del seu domicili
social o fiscal

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstec amb un import màxim per client i any de
12,5M €, en una o vaires operacions, amb un tipus
d’interès fix o variable segons l’elecció del client

Tramitar ajut a través de les entitat de crèdit
col·laboradora amb l’ICO, durant tot l’any 2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/30.-Pr%C3%A8stec-ICO-Acelera-PYMEdigitalitzaci%C3%B3_teletreball.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

5. Ajornament dels pagaments de lloguers de locals i disposició de la fiança
MESURA

BENEFICIARIS

Renegociació i ajornament automàtic del
pagament de lloguers de locals de negocis que
hagin vist reduït significativament els seus
ingressos com a conseqüència del COVID-19 i
disposició de la fiança per les parts

Pimes arrendataris de locals de negocis

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajornament temporal i extraordinari del pagament
de la renda i disposició per les parts de la fiança
que podrà servir per el pagament total o parcial
d’alguna o algunes mensualitats de la renda
arrendatària

Sol·licitar a la persona arrendadora, en el termini
d’un mes des de l’entrada en vigor del Real
Decret-llei 15/2020 (23.04.2020)

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/32-Negociaci%C3%B3-de-lajornament-delspagaments-de-lloguers-de-locals.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

6. Ajornament de deutes tributaris
MESURA

BENEFICIARIS

Concessió automàtica de l'ajornament de deutes
tributaris iguals o inferiors a 30.000 € en total per
contribuent

Pimes

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajornament de deutes tributaris durant un màxim
de 6 mesos ( en els 3 primers mesos no es
meritaran interessos)

Sol·licitar per el contribuent en el moment de la
presentació de l’autoliquidació corresponent el
30.05.2020

Més informació a: https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-isocials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/mesures-tributaries-agenciatributaria/suspensio-de-terminis-agencia-tributaria17
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

7. Exempció quotes Seguretat Social (ERTO)
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió de contractes o reduccions de jornades
laborals que tinguin causa directa en pèrdues
d’activitat com a conseqüència del COVID-19

Empreses amb treballadors al seu càrrec, afectats
pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel que
es declara l’estat d’alarma a conseqüència del
COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

L’empresari de manera unilateral pot suspendre
els contractes de treball de la totalitat o part de la
plantilla per causes derivades d’una força major,
quedant exempta de les obligacions d’abonar la
nòmina i part de la seguretat social dels seus
treballadors

Sol·licitar telemàticament a través de la finestreta
única empresarial a la web del canal empresa de
la Generalitat de Catalunya.
La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en
termini de 5 dies laborables des de la sol·licitud

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/4.-ERTE-Empresa-v2.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

8. Finançament ICO per el sector turístic i activitats connexes/Thomas Cook
MESURA

BENEFICIARIS

Finançament per necessitats de liquiditat a través
de línia de préstec d’Empresas i Emprenedors

Empreses amb domicili social a España que
formalitzi operacions en la línia ICO Empreses i
Emprenedors, amb l’activitat dins d’un CNAE del
sector turístic i activitats connexes segons la
relació de CNAE

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstec de fins 500.000 € en una o vàries
operacions amb un tipus d’interès fix i fins a l’1,5%
(TAE màxima incloses les comissions) que es podrà
pagar d’1 a 4 anys amb 1 de la carència de
principal

Tramitar ajut a través de les entitats de crèdit
col·laboradores amb la línia ICO.
Es podran formalitzar operacions amb l’entitat de
crèdit fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment de seu
pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/5.-ICO-Sector-Tur%C3%ADstic-v1.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

9. Moratòria del pagament de les cotitzacions a la seguretat social
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria de pagament de cotitzacions a la
Seguretat Social.
En el cas de tenir una activitat no beneficiaria es
pot sol·licitar un ajornament de les cotitzacions
socials per els mesos d’abril a juny

Empreses afectades pels efectes econòmics de la
COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Moratòria de les cotitzacions de la seguretat social
de 6 mesos sense interessos.
En el cas de l’ajornament de les cotitzacions
socials amb un tipus d’interès del 0,5% per els
pagaments d’abril, maig i juny

Tramitar a través de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, dins dels 10 primers dies naturals
dels
terminis
reglamentaris
d’ingrés
corresponents als períodes de meritació

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/21.-Morat%C3%B2ria-quotes-Seg.-Social.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

10. Extensió del termini de presentació i ingrés i fraccionament d’impostos
MESURA

BENEFICIARIS

Extensió del termini de presentació i ingrés de les
declaracions i autoliquidacions tributaries (IVA,
impost sobre societats i IRPF)

Empreses obligades a fer les presentacions
esmentades, amb un volum d’operacions no
superior a 600.000 € a l’any 2019

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ampliació del termini màxim de presentació i
pagament de les declaracions i autoliquidacions
d’impostos fins el 20.05.2020

Tramitar igual que la resta de presentacions
telemàtiques en períodes normals, fins el
20.05.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/22.-Extensi%C3%B3-del-termini-depresentaci%C3%B3-IVA-IRPFSocietats.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

11. Suspensió temporal o modificació del contracte del gas
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió temporal o modificació del contracte de
gas natural, altres gasos manufacturats o GLP
(gasos liquats del petroli), mentre duri l’estat
d’alarma pel COVID-19

Pimes titulars del punt de subministrament de gas

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Modificació del caudal diari contractat, la inclusió
en un esglaó de peatge corresponent a un consum
anual inferior o la suspensió temporal del
contracte sense que els suposi cap cost

Tramitar mentre duri l’estat d’alarma pel COVID-19
a través del comercialitzador que li facilita el
servei

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/27.-Suspensi%C3%B3-temporal-contractesgas.pdf
https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/25.-Suspensi%C3%B3-pagament-factures-gas.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

12. Suspensió temporal o modificació del contracte de la llum
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió temporal o modificació del contracte de
l’electricitat mentre duri l’estat d’alarma pel
COVID-19

Pimes i autònoms titulars
subministrament d’electricitat

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Suspensió temporal o modificació del contracte de
l’electricitat amb la possibilitat de canviar la
potència sense que suposi cap cost

Tramitar mentre duri l’estat d’alarma pel COVID-19
a través del comercialitzador que li facilita el
servei

del

punt

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/26.-Suspensi%C3%B3-temporal-contractesllum.pdf
https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/24.-Suspensi%C3%B3-pagament-factures-llum.pdf
23
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

13. Moratòria de deute hipotecari
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió del deute hipotecari durant el termini
estipulat en la moratòria

Empreses amb pèrdua substancial d’almenys un
40% dels seus ingressos o facturació, a
conseqüència de l’emergència sanitària
ocasionada pel Covid-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Durant el termini estipulat de la moratòria l’entitat
bancària no podrà exigir el pagament de la quota
hipotecària, ni cap del conceptes que la integren.
Tampoc es podran aplicar interessos de demora

Tramitar en l’entitat on s’ha subscrit el préstec
hipotecàri, fins a 15 dies després de la finalització
de la vigència del Reial decret llei 8/2020 de
17.03.2020

Més informació a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 (art.1 a 16)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

14. Línia d’avals per garantir la liquiditat d’empreses
MESURA

BENEFICIARIS

Línia d’avals amb un import màxim de 100.000M €
per garantir l’accés al finançament necessari per
mantenir l’activitat i el treball

Empreses afectades pels efectes econòmics de la
COVID-19, sempre que no estiguessin en situació
de morositat a 31.12.2019 o en procediment
concursal a 17.04.2020

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i
renovacions de finançament sol·licitades per a
pimes. Per la resta d’empreses, l’aval garanteix el
70% del nou préstec concedit i el 60% de les
operacions de renovació

Tramitar ajut a través de les entitats financeres
col·laboradores amb la línia ICO, es podrà
sol·licitar fins el 30.12.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/6.-Pr%C3%A8stec-ICO-GobiernoEspa%C3%B1a.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

15. Bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o atzar
MESURA

BENEFICIARIS

Bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el
jocs de sort, envit o atzar que grava les màquines
recreatives i d'atzar

Empreses titulars de negocis de màquines
recreatives i d'atzar

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Bonificació
corresponent
al
percentatge
equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent
l’estat d’alarma, declarat el 14 de març, respecte
del primer termini d'autoliquidació després de la
data l'estat d'alarma

S'aplicarà per una única vegada en l'autoliquidació
corresponent al període de liquidació trimestral
esmentat

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/40.-Bonificaci%C3%B3-fiscal-jocsm%C3%A0quines-recreatives.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

16. Suplement de Crèdit a CERSA per al recolzament de PIMES
MESURA

BENEFICIARIS

Línia amb cobertura extraordinària del risc de
crèdit d'operacions de finançament per a pimes
per fomentar la concessió de crèdit de les entitats
bancàries i Societats de Garanties Recíproques
(SGR)

Empreses

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Aquestes línies poden garantir el 100% del risc de
cadascuna de les operacions de finançament, sent
CERSA qui garanteixi el 75%

Es pot sol·licitar telemàticament fins el 31 de
desembre de 2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/48.Suplement-de-Cr%C3%A8dit-a-CERSA-per-al%E2%80%9CRecolzament-a-la-Petita-i-Mitjana....pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

17. Ajornament de les quotes de préstecs a beneficiaris del programa IDAE
MESURA

BENEFICIARIS

Ajornament de les quotes dels préstecs que
l’Institut per la diversificació i estalvi de l’energia
(IDAE) té concedides a empreses

Empreses

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajornament de quotes de préstecs que no s’hagin
pagat i el seu venciment s’hagi produït o es
produeixi entre març i juny 2020 (tots inclosos) o
dos mesos després de la finalització de l’estat
d’alarma , si aquest es pròrroga

Sol·licitar fins juny del 2020 o fins dos mesos
després de la finalització de l’estat d’alarma, si
aquest es pròrroga a través del següent correu
buzonprestamosCovid19@idae.es

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/51.-Ajornament-quotes-pr%C3%A9stecsIDAE.pdf
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Empreses
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18. Flexibilització de reemborsament dels crèdits en vigor amb CDTI
MESURA

BENEFICIARIS

Exempció del cobrament dels interessos de
demora sobre les quotes de principal i/o
interessos ordinaris i exempció de garanties per a
les pimes en el projectes CTI

Pimes

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Exempció de cobrament dels interessos de
demora amb venciment entre 14.03.2020 i
30.06.2020 i exempció de garanties per a pimes
d’entre 500.000 € a 3.000.000 €, i en el cas de
projectes d’I+D+I d’emergència de 1.000.000 € a
6.000.000 €

Aplica a projectes aprovats a partir del
14.03.2020, i estarà en vigor fins el 31.12.2020 o
fins que s’esgotin els fons “Fondo de Provisiones
Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I”,
tramitar a través del CDTI

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/50.-Flexibilitzaci%C3%B3-cr%C3%A8ditsCDTI.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

19. Avals CREA-SGR sector cultural
MESURA

BENEFICIARIS

Avals per a crèdits per millorar les condicions de
finançament amb una línia de liquiditat immediata
que cobreixi necessitats de tresoreria

Pimes, associacions i fundacions

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Crèdits de 20.000 € a 100.000 € en termini de 4
anys, carència de principal de 18 mesos i un
pagament d’interessos mensual o trimestral

Tramitar
a
través
de
CREA-SGR
https://creasgr.com/sector-audiovisual-y-cultural/

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/37.-Avals-CREA-SGR-sector-cultural.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

20. Incentius fiscals per a produccions cinematogràfiques i series
MESURA

BENEFICIARIS

Incentius fiscals per a les produccions
cinematogràfiques i de series audiovisuals de
ficció, animació o documental,
degut a la
renovació del article 36 de la llei d’impostos de
societats, de manera que augmenten les
deduccions per inversió cinematogràfica

Empreses
que
realitzin
produccions
cinematogràfiques i de series audiovisuals de
ficció, animació o documentals

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

El percentatge de la deducció per aquelles
inversions en produccions espanyoles de
llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i
de series augmenta al 30% respecte del primer
milió de base i al 25% sobre l’excés de mencionat
import

No cal fer cap tràmit

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/38.-Incentius-fiscals-per-a-produccionscinematogr%C3%A0fiques.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

21. Flexibilització en ajudes de producció de llargmetratges i curtmetratge
MESURA

BENEFICIARIS

Els llargmetratges i curtmetratges beneficiaris
d’una ajuda general o selectiva, podran ampliar els
terminis per complir amb les obligacions
derivades de l’ajuda

Empreses
que
realitzin
produccions
cinematogràfiques i de series audiovisuals de
ficció, animació o documentals

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Els llargmetratges podran cobrar el 50% de l’ajut
concedit encara que no hagin iniciat el rodatge i
ampliar el termini per iniciar el rodatge i altres
obligacions, i el curtmetratge també podrà
ampliar el termini de les obligacions derivades de
l’ajuda

Sol·licitar a través del ICAA

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/42.Flexibilitzaci%C3%B3-terminis-requisitsllargmetratges_curtmetratges.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

22. Subvencions a les sales d’exhibició
MESURA

BENEFICIARIS

Subvenció per sufragar les despeses de sales de
cinema derivades tant de l’adaptació a les noves
mesures sanitàries com de campanyes i accions
destinades a afavorir la visibilitat sobre la
reapertura dels cinemes

Persones físiques o jurídiques titulars de sales
d’exhibició cinematogràfica que figurin en el
“Registro
Administrativo
de
Empresas
Cinematográficas
del
Instituto
de
la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales”

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

La quantia màxima de subvenció vindrà donada
pel número de pantalles que disposi cada sala
d’exhibició va de 8.000 € a 32.000 € i les sales
beneficiares hauran de complir a l’any següent de
rebre l’ajut un 30% de quota de pantalla per el
cinema europeu

Sol·licitar a través del ICAA que estableix el termini
i la forma de presentació de les sol·licituds

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/43.Subvenci%C3%B3-sala-exhibici%C3%B3.pdf
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Empreses
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Persones

23. Revisió de condicions dels préstecs de la SGIPYME
MESURA

BENEFICIARIS

Mesures especifiques de renegociació per
empreses amb préstecs per projectes industrials
Enisa “Empresa Nacional de Innovación” que ho
sol·licitin i que estiguin afectades per la crisis del
COVID-19

Empreses beneficiaries de concessions de préstecs
per projectes industrials atorgats per la SGIPYME

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Es pot sol·licitar modificacions del quadre
d’amortitzacions de la mateixa durant el termini
de 2 anys i mig sempre que la crisis sanitària hagi
provocat períodes d’inactivitat de beneficiari,
reducció en volum de vendes o interrupcions en la
cadena de valor

Sol·licitar
a
través
de
l’ENISA
https://www.enisa.es/, amb vigència de 9 mesos
passats els quals, perdrà la seva eficàcia

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/44.Revisi%C3%B3-de-condicions-delspr%C3%A9stecs-de-la-SGIPYME.pdf
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24. Suspensió d’interessos i amortitzacions dels préstecs EMPRENDETUR
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió
del
pagament
d’interessos
i
amortitzacions corresponents als préstecs
concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme,
durant el període d’un any

Empreses turístiques amb préstecs concedits per
la Secretaria d’Estat de Turisme

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Els pagaments en concepte d’interessos i
amortitzacions d’aquests préstecs que s’haguessin
de realitzar pels prestataris a partir del RD del 31
de març seran exigibles en la mateixa data de l’any
següent al que figura en la resolució de concessió
del préstec

Mesura vigent fins el 31.12.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/46.Suspensi%C3%B3-del-pagamentd%E2%80%99interessos-i-amortitzacions-dels-pr%C3%A9stecs-EM....pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

1

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat

2

Descompte en la factura elèctrica (Bo social)

3

Finançament ICO per a projectes de digitalització

4

Ajornament dels pagaments de lloguers de locals i disposició de la fiança

5

Ajornament de deutes tributaris

6

Rescat d’estalvis del pla de pensió en cas de necessitat

7

Exempció quotes Seguretat Social (ERTO)
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Empreses

Autònoms

Persones

8

Préstec ICO per el sector turístic i activitats connexes / Thomas Cook

9

Moratòria del pagament de les cotitzacions a la seguretat social

10

Extensió del termini de presentació e ingrés i fraccionament d’impostos

11

Suspensió temporal o modificació del contracte del gas

12

Suspensió temporal o modificació del contracte de la llum

13

Moratòria de deute hipotecari

14

Línia d’avals per garantir la liquiditat d’autònoms
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15

Avals CREA-SGR sector cultural

16

Subvencions a les sales d’exhibició
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

1. Prestació extraordinària per cessament de l’activitat
MESURA

BENEFICIARIS

Prestació extraordinària per cessament d’activitat
per als afectats per la declaració de l’estat
d’alarma per la gestió de la situació ocasionada
per la COVID-19

Treballadors per compte propi o autònoms, amb
activitats suspeses pel decret d’alarma del 14 de
març o quan la seva facturació en el mes anterior
al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda,
almenys en un 75% en relació al semestre anterior

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Prestació de duració d’un mes, determinada
aplicant el 70% a la base reguladora. Quan no
s’acrediti el període mínim de cotització per tenir
dret a la prestació, l’import de la prestació serà del
70% sobre la base mínima de cotització

Sol·licitar a partir del 14.03.2020, a través de la
mútua col·laboradora de la seguretat social amb la
que es té concertada la protecció del cessament
d’activitat o l’entitat gestora corresponent

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/2.-Prestaci%C3%B3-extraordin%C3%A0riacessament-activitat-v2.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

2. Descompte en la factura elèctrica (Bo social)
MESURA

BENEFICIARIS

Dret a percebre un 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

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva
activitat o hagin vist disminuir la seva facturació
un 75% respecte al semestre anterior a causa de
la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Descompte en la factura energètica d’un 25% per
consumidors vulnerables i un 40% per
consumidors vulnerables severs. En cas de que el
consumidor sigui de risc d’exclusió social i
impossibilitat temporal de pagar seguirà tenint
accés al subministrament elèctric

Sol·licitar a partir del 04.04.2020, a través del
comercialitzador de referència, que tenen
l’obligació d’oferir i finançar el bo social

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/23.-Bo-social-llum-25-dte.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

3. Finançament ICO per a projectes de digitalització
MESURA

BENEFICIARIS

Finançament per cobrir necessitats de liquiditat o
despesa dins del territori nacional, projectes de
digitalització

Autònoms que realitzin la seva activitat
empresarial a Espanya amb independència del seu
domicili social o fiscal

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstec amb un import màxim per client i any de
12,5M €, en una o vaires operacions, amb un tipus
d’interès fix o variable segons l’elecció del client

Tramitar ajut a través de les entitat de crèdit
col·laboradora amb l’ICO, durant tot l’any 2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/30.-Pr%C3%A8stec-ICO-Acelera-PYMEdigitalitzaci%C3%B3_teletreball.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

4. Ajornament dels pagaments de lloguers de locals i disposició de la fiança
MESURA

BENEFICIARIS

Renegociació i ajornament automàtic del
pagament de lloguers de locals de negocis per a
autònoms que hagin vist reduïts significativament
els seus ingressos com a conseqüència del COVID19 i disposició de la fiança per les parts

Autònoms arrendataris de locals de negocis

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajornament temporal i extraordinari del pagament
de la renda i disposició per les parts de la fiança
que podrà servir per al pagament total o parcial
d’alguna o algunes mensualitats de la renda
arrendatària

Sol·licitar a la persona arrendadora, en el termini
d’un mes des de l’entrada en vigor del Real
Decret-llei 15/2020, amb data 23.04.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/32-Negociaci%C3%B3-de-lajornament-delspagaments-de-lloguers-de-locals.pdf
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5. Ajornament de deutes tributaris
MESURA

BENEFICIARIS

Concessió automàtica de l'ajornament de deutes
tributaris iguals o inferiors a 30.000 € en total per
contribuent

Autònoms

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajornament de deutes tributaris durant un màxim
de 6 mesos (en els 3 primers mesos no es
meritaran interessos)

Sol·licitar pel contribuent en el moment de la
presentació de l’autoliquidació corresponent el
30.05.2020

Més informació a: https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-isocials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/mesures-tributaries-agenciatributaria/suspensio-de-terminis-agencia-tributaria43
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Empreses

Autònoms

Persones

6. Rescat d’estalvis del pla de pensió en cas de necessitat
MESURA

BENEFICIARIS

Extreure un import no superior a la quantitat
d’ingressos que haguessin percebut sense la crisis
sanitària del pla de pensions

Autònoms que hagin estat integrats prèviament
com a tals en un règim de la Seguretat Social i
hagin cessat en la seva activitat com a
conseqüència de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

L’import no podrà ser superior als ingressos nets
estimats que s’han deixat de percebre mentre es
manté la suspensió a l’apertura al públic o hagin
deixat de percebre per la situació de crisis
sanitària

Tramitar a través de l’entitat financera, a partir del
14.03.2020 i fins a 6 mesos

Més informació a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 (Disposició addicional vigèsima)
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Empreses

Autònoms
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7. Exempció quotes Seguretat Social (ERTO)
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió de contractes o reduccions de jornades
laborals que tinguin causa directa en pèrdues
d’activitat com a conseqüència del COVID-19

Autònoms amb treballadors al seu càrrec, afectats
pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

L’empresari de manera unilateral pot suspendre
els contractes de treball de la totalitat o part de la
plantilla per causes derivades d’una força major,
quedant exempt de les obligacions d’abonar la
nòmina i part de la Seguretat Social dels seus
treballadors

Sol·licitar telemàticament a través de la finestreta
única empresarial a la web del canal empresa de
la Generalitat de Catalunya.
La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en
termini de 5 dies laborables des de la sol·licitud

Més informació a: https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Suspensions_coronavirus
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8. Finançament ICO per el sector turístic i activitats connexes / Thomas Cook
MESURA

BENEFICIARIS

Finançament per necessitats de liquiditat a través
de la línia de préstec d’Empreses i Emprenedors

Autònoms amb domicili social a Espanya que
formalitzin operacions en la línia ICO Empreses i
Emprenedors, amb l’activitat dins d’un CNAE del
sector turístic i activitats connexes segons la
relació de CNAE

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstec de fins 500.000 € en una o vàries
operacions amb un tipus d’interès fix i fins a l’1,5%
(TAE màxima incloses les comissions) que es podrà
pagar d’1 a 4 anys amb 1 any de la carència de
principal

Tramitar ajut a través de les entitats de crèdit
col·laboradores amb la línia ICO.
Es podran formalitzar operacions amb l’entitat de
crèdit fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment de seu
pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/5.-ICO-Sector-Tur%C3%ADstic-v1.pdf
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Empreses

Autònoms

Persones

9. Moratòria del pagament de les cotitzacions a la seguretat social
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria de pagament de cotitzacions a la
Seguretat Social.
En el cas de tenir una activitat no beneficiaria es
pot sol·licitar un ajornament de les cotitzacions
socials pels mesos d’abril a juny

Autònoms afectats pels efectes econòmics de la
COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Moratòria de les cotitzacions de la seguretat social
de 6 mesos sense interessos.
En el cas de l’ajornament de les cotitzacions
socials amb un tipus d’interès del 0,5% per als
pagaments d’abril, maig i juny

Tramitar a través de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, dins dels 10 primers dies naturals
dels
terminis
reglamentaris
d’ingrés
corresponents als períodes de meritació

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/21.-Morat%C3%B2ria-quotes-Seg.-Social.pdf
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Autònoms
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10. Extensió del termini de presentació e ingrés i fraccionament d’impostos
MESURA

BENEFICIARIS

Extensió del termini de presentació i ingrés de les
declaracions i autoliquidacions tributàries (IVA,
impost sobre societats i IRPF)

Autònoms obligats a fer les presentacions
esmentades, amb un volum d’operacions no
superior a 600.000 € a l’any 2019

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ampliació del termini màxim de presentació i
pagament de les declaracions i autoliquidacions
d’impostos fins el 20.05.2020

Tramitar igual que la resta de presentacions
telemàtiques en períodes normals i fins el
20.05.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/22.-Extensi%C3%B3-del-termini-depresentaci%C3%B3-IVA-IRPFSocietats.pdf
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Autònoms
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11. Suspensió temporal o modificació del contracte del gas
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió temporal o modificació del contracte de
gas natural, altres gasos manufacturats o GLP
(gasos liquats del petroli), mentre duri l’estat
d’alarma pel COVID-19

Autònoms titulars del punt de subministrament de
gas

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Modificació del caudal diari contractat, la inclusió
en un esglaó de peatge corresponent a un consum
anual inferior o la suspensió temporal del
contracte sense que suposi cap cost

Tramitar mentre duri l’estat d’alarma pel COVID-19
a través del comercialitzador que li facilita el
servei

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/27.-Suspensi%C3%B3-temporal-contractesgas.pdf
https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/25.-Suspensi%C3%B3-pagament-factures-gas.pdf
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12. Suspensió temporal o modificació del contracte de la llum
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió temporal o modificació del contracte de
l’electricitat mentre duri l’estat d’alarma pel
COVID-19

Autònoms titulars del punt de subministrament
d’electricitat

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Suspensió temporal o modificació del contracte de
l’electricitat amb la possibilitat de canviar la
potència sense que els suposi cap cost

Tramitar mentre duri l’estat d’alarma pel COVID-19
a través del comercialitzador que li facilita el
servei

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/26.-Suspensi%C3%B3-temporal-contractesllum.pdf
https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/24.-Suspensi%C3%B3-pagament-factures-llum.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

13. Moratòria de deute hipotecari
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió del deute hipotecari durant el termini
estipulat en la moratòria

Autònoms amb pèrdua substancial d’almenys un
40% dels seus ingressos o facturació, a
conseqüència de l’emergència sanitària
ocasionada per la Covid-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Durant el termini estipulat de la moratòria l’entitat
bancària no podrà exigir el pagament de la quota
hipotecària, ni cap del conceptes que la integren.
Tampoc es podran aplicar interessos de demora

Tramitar en l’entitat on s’ha subscrit el préstec
hipotecari, fins a 15 dies després de la finalització
de la vigència del Reial decret llei 8/2020 de
17.03.2020

Més informació a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 (art.1 a 16)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

14. Línia d’avals per garantir la liquiditat d’autònoms
MESURA

BENEFICIARIS

Línia d’avals amb un import màxim de 100.000 M€
per garantir l’accés al finançament necessari per
mantenir l’activitat i el treball

Autònoms afectats pels efectes econòmics de la
COVID-19, sempre que no estiguessin en situació
de morositat a 31.12.2019 i en procediment
concursal a 17.04.2020

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i
renovacions de finançament sol·licitades per
autònoms

Tramitar ajut a través de les entitats financeres
col·laboradores amb la línia ICO, es podrà
sol·licitar fins el 30.12.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/6.-Pr%C3%A8stec-ICO-GobiernoEspa%C3%B1a.pdf
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2. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

15. Avals CREA-SGR sector cultural
MESURA

BENEFICIARIS

Avals per a crèdits per millorar les condicions de
finançament amb una línia de liquiditat immediata
que cobreixi necessitats de tresoreria

Autònoms

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Crèdits de 20.000 € a 100.000 € en termini de 4
anys, carència de principal de 18 mesos i un
pagament d’interessos mensual o trimestral

Tramitar
a
través
de
CREA-SGR
https://creasgr.com/sector-audiovisual-y-cultural/

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/37.-Avals-CREA-SGR-sector-cultural.pdf
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2. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

16. Subvencions a les sales d’exhibició
MESURA

BENEFICIARIS

Subvenció per sufragar les despeses de sales de
cinema derivades tant de l’adaptació a les noves
mesures sanitàries com de campanyes i accions
destinades a afavorir la visibilitat sobre la
reapertura dels cinemes

Persones físiques o jurídiques titulars de sales
d’exhibició cinematogràfica que figurin en el
“Registro
Administrativo
de
Empresas
Cinematográficas
del
Instituto
de
la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales”

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

La quantia màxima de subvenció vindrà donada
pel número de pantalles que disposi cada sala
d’exhibició va de 8.000 € a 32.000 € i les sales
beneficiares hauran de complir a l’any següent de
rebre l’ajut un 30% de quota de pantalla per el
cinema europeu

Sol·licitar a través del ICAA que estableix el termini
i la forma de presentació de les sol·licituds

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/43.Subvenci%C3%B3-sala-exhibici%C3%B3.pdf

54

Mesures econòmiques contra el Covid-19

1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

1

Moratòria o reducció del pagament del lloguer de l’habitatge habitual

2

Finançament ICO per a rehabilitar habitatges

3

Prohibició del tall de subministrament, energètic i d’aigua

4

Prestació per treballadors de la llar i treballadors temporals

5

Rescat d’estalvis del pla de pensió en cas de necessitat

6

Suspensió de la portabilitat dels serveis de comunicació

7

Flexibilització de la contractació laboral en matèria d’ocupació agrària
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

8

Línia d’avals per finançar lloguers

9

Suspensió de procediments de desnonament

10

Moratòria en el pagament de la hipoteca

11

Suspensió de les obligacions derivades del contractes de crèdit

12

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer d’habitatge habitual

13

Programa per víctimes de violència de gènere i especialment vulnerables

14

Prestació extraordinària per artistes

56

Mesures econòmiques contra el Covid-19

1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

1. Moratòria o reducció dels pagament del lloguer de l’habitatge habitual
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria o reducció del pagament del lloguer per
a persones arrendatàries de l’habitatge habitual
en situació de vulnerabilitat econòmica a caua de
la COVID-19

Persones i famílies en situació de vulnerabilitat
que viuen en un habitatge de un gran propietari,
una empresa o entitat pública que no sigui la
Generalitat

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció del 50% del lloguer durant l’estat
d’alarma i mensualitats següents fins un màxim de
quatre mesos o una moratòria del pagament del
lloguer aplicat automàticament durant tot l’estat
d’alarma y mensualitats següents fins un màxim
de quatre mesos

Sol·licitar la moratòria o reducció del pagament
fins el 02.07.2020 al propietari amb el model de
sol·licitud de pròrroga extraordinària

Més informació a: http://web.gencat.cat/es/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-grans-propietaris/
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

2. Finançament ICO per a rehabilitar habitatges
MESURA

BENEFICIARIS

Finançament per cobrir necessitats de liquiditat o
despesa dins del territori nacional, projectes de
digitalització i rehabilitació d’habitatges i edificis

Particulars i comunitats de propietaris que
desitgen rehabilitar el seu habitatge

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstec amb un import màxim per particular i any
de 12,5 M €, en una o vaires operacions, amb un
tipus d’interès fix o variable segons l’elecció del
particular

Tramitar ajut a través de les entitat de crèdit
col·laboradora amb l’ICO, durant tot l’any 2020

Més informació a: https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

3. Prohibició del tall de subministrament, energètic i d’aigua
MESURA

BENEFICIARIS

Els talls energètics i de l’aigua en els habitatges
habituals estan prohibits pel conjunt de la
població mentre estigui en vigor l’estat d’alarma

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a
causa de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

En el cas de vulnerabilitat i impossibilitat de pagar
les factures de subministraments no es tallarà el
subministrament energètic i de l’aigua

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectua de forma
automàtica

Més informació a: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf (art.28 i 29)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

4. Prestació per treballadors de la llar i treballadors temporals
MESURA

BENEFICIARIS

Prestació extraordinària per treballadors de la llar
en atur o amb disminució de l’activitat a
conseqüència de la COVID-19

Treballadors de la llar amb cessament o reducció
de l’activitat a causa de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Prestació per treballadors de la llar equivalent al
70% de la seva base de cotització. Per als
treballadors temporals, una ajuda de 440€ encara
que no tinguin cotització necessària

Tramitar a través d'una declaració responsable
signada per la persona ocupada per la que acrediti
la disminució total o parcial del servei o
mitjançant carta d’acomiadament al sistema
especial d’empleats de la llar

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/36.-Subsidi-extraordinari-per-persones-treballadores-en-lallar.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

5. Rescat d’estalvis del pla de pensió en cas de necessitat
MESURA

BENEFICIARIS

En cas d’estar en atur per un ERTO o de cessió de
negoci, es podrà rescatar els estalvis del pla de
pensions

Treballador en atur per un ERTO o cessament de
l’activitat a conseqüència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

L’import màxim a disposar del pla de pensions no
pot ser superior al salaris deixats de percebre

Tramitar a través de l’entitat financera, a partir del
14.03.2020 i fins a 6 mesos

Més informació a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 (disposició addicional vigèsima)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

6. Suspensió de la portabilitat dels serveis de comunicació
MESURA

BENEFICIARIS

No es pot augmentar el preu dels serveis de
comunicació electròniques mentre estigui en vigor
l’estat d’alarma

Usuaris de serveis de comunicació electròniques

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Congelació de les tarifes telefòniques mentre
estigui vigent l’estat d’alarma

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectua de forma
automàtica

Més informació a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 (art.20)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

7. Flexibilització de la contractació laboral en matèria d’ocupació agrària
MESURA

BENEFICIARIS

Flexibilització de la contractació temporal de
treballadors en el sector agrari per mantenir
l’activitat agrària

Persones en situació d’atur o cessament
d’activitat, treballador migrant i joves nacionals

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Establiment de mesures extraordinàries de
flexibilització de l’atur per contractació temporal
de treballadors en el sector agrari

Tramitar a les administracions competents i agents
social, des del 14.03.2020 fins el 30.06.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/10.-Flexibilitzaci%C3%B3-laboral-agrari.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

8. Línia d’avals per finançar lloguers
MESURA

BENEFICIARIS

Cobertura financera per fer front a les despeses
de l’habitatge per part de les llars que es troben
en situació de vulnerabilitat social i econòmica en
conseqüència de la COVID-19

Llars en situació de vulnerabilitat social i
econòmica a causa de la crisis de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajuda destinada al pagament del lloguer de
l’habitatge i podran cobrir com a màxim 6
mensualitat del lloguer

Tramitar
a
través
col·laboradores de l’ICO

Més informació a: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf (art.9)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

9. Suspensió de procediments de desnonament
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió del procediment de desnonament de
llars en situació de vulnerabilitat sense alternativa
d’habitatge

Llars en situació de vulnerabilitat social i
econòmica a causa de la crisis de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

No s’efectuaran desnonaments mentre estigui
vigent l’estat d’alarma

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectua de forma
automàtica

Més informació a: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf (art.1)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

10. Moratòria en el pagament de la hipoteca
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria del deute hipotecari per adquisició de
l’habitatge habitual per persones que tenen
dificultats per atendre el pagament a
conseqüència de la COVID-19

Persones que hagin reduït els seus ingressos o
estiguin en situació d’atur a conseqüència de la
COVID-19 i hagin de pagar una hipoteca d’una
primer habitatge

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Durant el termini estipulat de la moratòria l’entitat
bancària no podrà exigir el pagament de la quota
hipotecària, ni cap del conceptes que la integren.
Tampoc es podran aplicar interessos de demora

Tramitar en l’entitat on s’ha subscrit el préstec
hipotecari, fins a 15 dies després de la finalització
de la vigència del Reial decret llei 8/2020 de
17.03.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/33.Morat%C3%B2ria-en-el-pagament-deles-hipoteques.pdf
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

11. Suspensió de les obligacions derivades del contractes de crèdit
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió d’obligacions contractuals de préstecs
de persones físiques en estat de vulnerabilitat
econòmica

Persona física que estigui en situació de
vulnerabilitat econòmica, com a conseqüència de
la crisis sanitària provocada per la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Suspensió
temporal
de
les
obligacions
contractuals derivades de préstecs o crèdits sense
garantia hipotecària que estiguessin vigents en
l’entrada en vigor del RD 11/2020

Sol·licitar fins a un mes després de la finalització
de la vigència de l’estat d’alarma i tindrà una
duració de tres mesos ampliables mitjançant
acord del Consell de Ministres

Més informació a: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf (art.21)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

12. Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer d’habitatge habitual
MESURA

BENEFICIARIS

Renovació automàtica de 6 mesos, en que es
mantindran les condicions del contracte en vigor

Persones amb contracte de lloguer d’habitatge
habitual subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de
novembre que finalitzi en el període establert

AJUT

TERMINI DE L’AJUT

La pròrroga extraordinària dels contractes
s'estableix per un termini de 6 mesos, en què es
seguiran aplicant els termes i les condicions
pactades al contracte. Una vegada finalitzi l'estat
d'alarma, hi haurà dos mesos per regular la
situació

Sol·licitar des del 02.04.2020 i fins a
transcorreguts 2 mesos des de la finalització de
l’estat d’alarma a través de l’administrador de
finques o propietari

Més informació a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 (art.2)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

13. Programa per víctimes de violència de gènere i especialment vulnerables
MESURA

BENEFICIARIS

Facilitar una solució d’habitatge immediata,
mitjançant un habitatge de l’administració pública
per ser ocupat en règim de lloguer, cessió d’ús o
altres d’ocupació temporal

Persones víctimes de violència de gènere, objecte
de desnonament del seu habitatge habitual, sense
llar i altres col·lectius especialment vulnerables,
que no disposin d’un habitatge en propietat o en
usufructuari que puguin ocupar

AJUT

TERMINI DE L’AJUT

Fins a 600€ al mes, 900€ en alguns supòsits
justificats, i fins al 100% de la renta o preu de la
solució d’habitatge cercada
Fins a 200€ per atendre les despeses de
manteniment, comunitat i subministres bàsics

Les ajudes es podran concedir per un termini
màxim de 5 anys

Més informació a: : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412 (art.4)
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1. Mesures àmbit estatal Espanya
Empreses

Autònoms

Persones

14. Prestació extraordinària per artistes
MESURA

BENEFICIARIS

Prestació de treball extraordinària per artistes que
han vist reduïts els seus ingressos a causa de la
COVID-19

Artistes que han reduït els seus ingressos per
causa de la COVID-19 i que estigui inclosos en el
Règim General d’Artistes en espectacles públics i
que no puguin optar a la prestació d’atur general

AJUT

TERMINI DE L’AJUT

Prestació extraordinària d’aproximadament 776 €
durant un màxim de 6 mesos

La presentació de sol·licitud es 15 dies a partir del
07.05.2020 o dels dia que no sigui possible actuar

Més informació a: https://web.gencat.cat/es/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-artistes/
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Classificació en 3 nivells territorials

1 2 3
Espanya

Catalunya
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Molins de
Rei
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

1

Reducció del 50% del cànon de l’aigua

2

Prestació econòmica directa al sector turístic

3

Eliminació de la quota mínima del cànon de l’aigua

4

Finançament d’ICF d’entre 50.000€ i 1M €

5

Finançament d’ICF d’entre 1M€ - 2,5M €

6

Finançament d’ICF de fins a 5M€

7

Finançament d’ICF per la cultura
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

8

Ajornament del pagament de deutes del cànon de l’aigua

9

Reactivació del comerç

10

Reactivació de la moda catalana

11

Reactivació de l’artesania catalana

12

Suport a la inversió de nova implantació de comerços i millora comercial

13

Bonificació en la tramitació telemàtica de la gestió de residus

14

Reducció dels cànons de residus industrials i de la construcció
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

15

Supressió de les fiances de gestors de residus no perillosos

16

Moratòria de tributs de la Generalitat de Catalunya

17

Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització

18

Línia de finançament específica pel cooperativisme català

19

Subvencions per activitats culturals

20

Subvencions a l'organització d'esdeveniments culturals digitals
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

1. Reducció del 50% del cànon de l’aigua
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció del cànon de l’aigua per donar suport i
liquiditat a les activitat econòmiques mentre duri
la crisi sanitària

Pimes i comerços relacionats amb la indústria i
assimilables, i ramaders

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als
usuaris industrials i la resta d’activitats
econòmiques, i usuaris ramaders

La mesura afecta al període comprès entre
01.04.2020 i 31.05.2020, no cal fer cap tràmit
s’aplica directament a la factura de l’aigua

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/7.-ACA_-C%C3%A0non-aigua.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

2. Prestació econòmica directa al sector turístic
MESURA

BENEFICIARIS

Línia de subvencions per a microempreses del
sector turístic de Catalunya afectades per la
situació de crisi ocasionada pel COVID-19, per a
reprendre l’activitat un cop passat l’estat d’alarma

Microempreses turístiques o que desenvolupen
activitats complementàries al sector turístic, amb
un màxim de 5 treballadors i dins d’un màxim de
500.000 € de volum anual de facturació

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Aportació única de
2.500 € per persona
beneficiaria, en forma de prestació econòmica
directa adreçat a finançar les despeses corrents
necessàries per a la reactivació de l’activitat
habitual

Tramitar a través de canal empresa a partir del
16.04.20202 i fins l’exhauriment de seu
pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/18.-Ajut-2-500%E2%82%AC-sectortur%C3%ADstic-v2.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

3. Eliminació de la quota mínima del cànon de l’aigua
MESURA

BENEFICIARIS

Eliminació de la quota obligatòria mínima del
cànon de l’aigua específic que liquiden els
establiments del sector turístic

Empreses turístiques

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

No aplicació dels mínims de facturació específics
de cànon de l’aigua (3 m3 per plaça d’ocupació i
mes) en funció de les places nominals dels
establiments, en el seu lloc, es determinarà
l’aplicació mínima de 6 m3 per establiment

El termini d’aquest ajut és d’abril a desembre de
2020 i no cal fer cap tràmit la mesura s'efectua de
forma automàtica

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/29.-ACA-Eliminaci%C3%B3-quota-oblig-minimac%C3%A0non-aigua-empreses-tur%C3%ADstiques....pdf
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4. Finançament d’ICF d’entre 50.000€ i 1M €
MESURA

BENEFICIARIS

Préstec amb aval del 100% d’Avalis per cobrir les
necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a
conseqüència de la situació derivada del COVID-19

Empreses i pimes que hagin vist afectada la seva
activitat per la situació d’emergència sanitària, i
s'hauran de comprometre en mantenir els llocs de
treball

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstecs d’entre 50.000 € i fins 1M €, amb l’aval
d’Avalis pel 100% del principal, amb l’interès
EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins a
2,35% i comissió del 0,65%, sense comissió
d’obertura, estudi ni cancel·lació anticipada

Tramitar a través d’una entitat financera que es
posarà en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya
de cara a la gestió de l’aval

Més informació a:
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5. Finançament d’ICF d’entre 1M€ - 2,5M €
MESURA

BENEFICIARIS

Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses
catalanes o refinançar operacions afectades per
les conseqüències de la COVID-19

Pimes i empreses catalanes que hagin vist
afectada la seva activitat per la situació
d’emergència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstecs a partir d’1M € i fins a 2,5M €, amb
l’interès EURIBOR a 12 mesos més un diferencial
de fins el 3% i sense comissions. Assumpció del
80% del risc de les operacions aprovades per part
del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda

Tramitar a través d’una entitat financera que es
posarà en contacte amb l’ICF de cara a la gestió de
l’aval

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/3.-Pr%C3%A8stec-ICF-v1.pdf
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6. Finançament d’ICF de fins a 5M€
MESURA

BENEFICIARIS

Aval davant les altres entitats financeres per
facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a
conseqüència de la situació derivada de la COVID19

Pimes catalanes que hagin vist afectada la seva
activitat per la situació d’emergència de la COVID19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Aval de com a màxim el 80% del principal i fins a
5M € amb una comissió del CAiR de l’1%.
Assumpció del 80% del risc de les operacions
aprovades per part del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Tramitar a través de la web de l’ICF

Més informació a: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19-avals
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7. ICF – Cultura liquiditat
MESURA

BENEFICIARIS

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat
de les empreses culturals afectades per la situació
derivada del COVID-19

Empreses culturals catalanes que hagin vist
afectada la seva activitat per la situació
d’emergència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstec d’entre 20.000 € i 300.000 € per empresa
o grup empresarial amb interès EURIBOR a 12
mesos més un diferencial màxim del 3%, sense
comissions. El departament de cultura assumeix,
davant l’ICF, el 80% del risc viu d’aquest
finançament

Tramitar a través d’un formulari de la pàgina web
de l’ICF detallant les necessitats de finançament

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/35-Pr%C3%A9stec-ICF-empreses-culturals.pdf
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8. Ajornament del pagament de deutes del cànon de l’aigua
MESURA

BENEFICIARIS

Ajornament de 6 mesos del pagament de deutes
del cànon de l’aigua per facilitar la liquiditat de les
petites empreses

Pimes que hagin vist afectada la seva activitat per
la situació d’emergència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajornament sense interessos de les liquidacions
de cànon de l’aigua que contenen període abrilmaig 2020 que emeten directament l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)

Tramitar a través de la web de l’ACA un cop s’hagi
rebut la factura que recull el període abril-maig
2020 (no abans del mes de juliol), no es podrà
ajornar més enllà del 31.12.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/28.-ACA_Ajornament-6-mesos-liquidacionsc%C3%A0non-aigua.pdf
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9. Reactivació del comerç
MESURA

BENEFICIARIS

Reactivar el sector del comerç davant els efectes
causat per la declaració de l’estat d’alarma a
conseqüència del COVID-19 a partir del pla de
subvencions anual del consorci de comerç,
artesania i moda de Catalunya

Empreses de comerç al detall i de serveis amb
establiment a peu de carrer, i parades del mercats
municipals, que van haver de tancar o van tenir un
decrement de facturació de com a mínim un 70%
entre març i abril per l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Fins a un 100% de les despeses relatives a
qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme
l’empresa durant el període de recuperació
econòmica, la subvenció màxima és de 2.500 €
per beneficiari

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment
de seu pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-moda-v1.pdf
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10. Reactivació de la moda catalana
MESURA

BENEFICIARIS

Reactivar el sector de la moda donant suport a la
fabricació i comercialització dels productes de
moda
catalana
i
augmentar
el
grau
d’internalització de les marques i dissenyadors
catalans a través de línies de subvencions

Empreses de disseny de moda que es dediquen
exclusivament a la fabricació de productes per el
sector de la moda que van haver de tancar o van
tenir un decrement de facturació del 70% com a
mínim entre març i abril per l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Fins a un 100% de les despeses relatives a
qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme
l’empresa durant el període de recuperació
econòmica, la subvenció màxima és de 2.500 €
per beneficiari

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment
de seu pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-moda-v1.pdf
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11. Reactivació de l’artesania catalana
MESURA

BENEFICIARIS

Reactivar el sector de l’artesania donant suport a
la comercialització de l’artesania així com suport
per tal de dotar d’eines per a la infraestructura,
gestió i processos de producció de les empreses
artesanes a través de línies de subvencions

Empreses que desenvolupin i tinguin domini
tècnic d’activitats incloses en el repertori de
famílies d’oficis artesans, que van haver de tancar
o van tenir un decrement de facturació del 70%
com a mínim entre març i abril per l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Fins a un 100% de les despeses relatives a
qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme
l’empresa durant el període de recuperació
econòmica, la subvenció màxima és de 2.500 €
per beneficiari

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment
de seu pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-moda-v1.pdf
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12. Suport a la inversió de nova implantació de comerços i millora comercial
MESURA

BENEFICIARIS

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de
recuperació dels locals buits o reforma
d’establiments a través de línies de subvencions

Autònoms i empreses de comerç i serveis,
artesania, moda i parades de mercats sedentaris i
no sedentaris que hagin vist afectada la seva
activitat per la situació d’emergència de la COVID19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Subvenció de fins el 50% de les despeses
subvencionables amb un màxim de 5.000 € per a
la recuperació de locals buits o reforma
d’establiments

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment
de seu pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-moda-v1.pdf
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13. Bonificació en la tramitació telemàtica de la gestió de residus
MESURA

BENEFICIARIS

Flexibilitzar l’activitat empresarial en l’àmbit de la
gestió de residus a través de la bonificació de les
taxes associades a la tramitació de documents de
residus i de la inscripció

Empreses industrials i de construcció

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Bonificació del 100% (actualment aquesta
bonificació és del 60%) les taxes associades a la
tramitació telemàtica de documents de residus, i
també a la tramitació de la inscripció al Registre
de persones productores de residus de Catalunya

Al ser una mesura continua i progressiva,
s'acabarà implantant de manera immediata i
permanent per les empreses que realitzin la
tramitació telemàtica dels documents de gestió de
residus

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/31.-Bonificacions-Residus_Ag%C3%A8ncia-deResidus-de-Catalunya.pdf
87

Mesures econòmiques contra el Covid-19

2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

14. Reducció dels cànons de residus industrials i de la construcció
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció dels cànons de residus industrials i de
construcció, per augmentar la liquiditat de les
empreses que paguen aquets cànons

Empreses industrials i de construcció

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció del 50% dels cànons de residus
industrials i de residus de la construcció durant el
període compres entre l’01.04.2020 i el
03.05.2020

No cal fer cap tràmit, s’aplica automàticament a la
factura en la liquidació que emeti directament
l’agencia corresponent al mateix període de
consum

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/31.-Bonificacions-Residus_Ag%C3%A8ncia-deResidus-de-Catalunya.pdf
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15. Supressió de les fiances de gestors de residus no perillosos
MESURA

BENEFICIARIS

Suprimir les fiances de gestors de residus no
perillosos, a petició del gestor i serà valorada per
l’agencia cas a cas

Empreses industrials i de construcció

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Supressió de les fiances de gestors de residus no
perillosos, tant pel que fa als actuals gestors en
servei, com per a noves peticions

Tramitar a través de l’Agencia de Residus de
Catalunya, per part dels gestors de residus i fins el
31.12.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/31.-Bonificacions-Residus_Ag%C3%A8ncia-deResidus-de-Catalunya.pdf
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16. Moratòria de tributs de la Generalitat de Catalunya
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i ingrés
de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat
de Catalunya

Empreses que hagin vist afectada la seva activitat
per la situació d’emergència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Suspensió del terminis d’autoliquidació i
pagament de tots els tributs propis i cedits de la
generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat
d’alarma

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectua de forma
automàtica

Més informació a: https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesureseconomiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoriaen-tributs-de-la-generalitat-de-catalunya/
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17. Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria en el pagament del lloguer i quotes
d’amortització per a persones físiques i jurídiques
de locals comercials, del parc d’habitatges
administrat per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya

Persones físiques i jurídiques de locals comercials,
del parc d'habitatges administrat per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Suspensió del pagament del lloguer i quotes
d’amortització per l’ajornament de la venda
d’habitatges

Sol·licitar a l’Agència Catalana d’Habitatge la
moratòria, mentre duri l’estat d’alarma

Més informació a: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790926.pdf
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18. Línia de finançament específica pel cooperativisme català
MESURA

BENEFICIARIS

Línia de finançament específica de 2M€ pel
cooperativisme català i un fons de 400.000 euros
de la Fundació Seira que servirà per garantir els
préstecs concedits en el marc d’aquesta línia
oberta per part de Coop57

Les cooperatives federades i sòcies de serveis de
Coop57, que hagin estat afectades per un descens
d’ingressos ocasionats pel descens d’activitat a
causa de la situació de confinament i l’estat
d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Línia de finançament amb dos productes
financers:
• Pòlissa de crèdit per cobrir tensions de
tresoreria: 20.000 – 100.000€, 12 mesos
• Préstec de liquiditat: 20.000€ - 100.000€, 1-3
anys

Es pot sol·licitar fins al 30 de juny de 2020,
ampliable en funció de l’estat de l’alarma, a traves
del formulari de contacte de la pàgina web de
Coop57

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/39.-L%C3%ADnea-finan%C3%A7ament-Coop57i-fundaci%C3%B3-SEIRA.pdf
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19. Subvencions per activitats culturals
MESURA

BENEFICIARIS

Subvencions per promoure activitats culturals
relacionades amb l’associacionisme i la cultura
popular i tradicional catalana que tinguin un
pressupost de projecte superior a 800€

Federacions d’empreses amb domicili social a
Catalunya o associacions membres i en concret,
aquelles relacionades amb la construcció de torres
humanes o les manifestacions festives amb ús de
pirotècnia

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Subvencions d’entre 400€ - 240.000€
L’import de l’ajut és un percentatge de l’import del
projecte

Es pot sol·licitar telemàticament
12.05.2020 fins al 27.05.2020

des

del

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/47.-Subvencions-a-federacions-que-programinactivitats-culturals.pdf
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20. Subvencions a l'organització d'esdeveniments culturals digitals
MESURA

BENEFICIARIS

Subvenció en règim de concurrència competitiva,
per a l'organització d'esdeveniments que tinguin
com a objecte la promoció i la difusió de projectes
de contingut cultural digital que promoguin la
innovació de les indústries culturals i creatives

Empreses i entitats privades sense ànim de lucre
que duguin a terme activitats d’organització de
festivals, congressos, fires i altres a Catalunya que
tinguin com a objecte la promoció i la difusió de
projectes de contingut cultural digital

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

L’import de l’ajut és un percentatge de l’import de
l’activitat o projecte, que no pot superar el 50%
del seu cost

Es pot sol·licitar telemàticament des del
19.05.2020 fins al 09.06.2020, presentant el
projecte d’activitat i el pressupost, segons el
model de l'Institut Català de les Empreses
Culturals

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/49.Subvencions-a-lorganitzaci%C3%B3-aCatalunya-desdeveniments-de-contingut....pdf
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1. Línia d’ajut per a autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
MESURA

BENEFICIARIS

Prestació econòmica per a persones treballadores
autònomes que hagin tingut una reducció de la
facturació a conseqüència de la COVID-19

Autònoms inscrits en el règim especial
d’autònoms de la seguretat social (RETA) que
tinguin domicili fiscal i, desenvolupin la seva
activitat econòmica a Catalunya amb suspensió o
reducció de l’activitat econòmica a conseqüència
de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Un únic pagament de fins màxim 2000 €, (l’import
de l’ajut no pot ser inferior a 100€ ni superior a
2000 €)

Actualment fora de tràmit, la sol·licitud era del
06.04.2020 i fins el 05.05.2020 a través del canal
empresa

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/1.-Ajut-2.000-v2.pdf
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2. Reducció del 50% del cànon de l’aigua
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció del cànon de l’aigua per donar suport i
liquiditat a les activitat econòmiques mentre duri
la crisi pel COVID-19

Autònoms relacionats
assimilables, i ramaders

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als
usuaris industrials i la resta d’activitats
econòmiques, i usuaris ramaders

La mesura afecta al període comprès entre
01.04.2020 i el 31.05.2020 i no cal fer cap tràmit
s’aplica directament a la factura de l’aigua

amb

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/7.-ACA_-C%C3%A0non-aigua.pdf
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3. Prestació econòmica directa al sector turístic
MESURA

BENEFICIARIS

Línia de subvencions per a professionals del sector
turístic de Catalunya per a reprendre l’activitat un
cop passat l’estat d’alarma

Autònoms del sector turístic o que desenvolupen
activitats complementàries al sector turístic, amb
un màxim de 5 treballadors i dins a un màxim de
500.000 € de volum anual de facturació

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Aportació única de
2.500 € per persona
beneficiaria, en forma de prestació econòmica
directa adreçat a finançar les despeses corrents
necessàries per a la reactivació de l’activitat
habitual

Tramitar a través de canal empresa a partir del
16.04.20202 i fins exhaurir el pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/18.-Ajut-2-500%E2%82%AC-sectortur%C3%ADstic-v2.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

4. Finançament d’ICF d’entre 50.000€ i 1M €
MESURA

BENEFICIARIS

Préstec amb aval del 100% d’Avalis per cobrir les
necessitats
de
liquiditat
d’autònoms
a
conseqüència de la situació derivada de la COVID191

Autònoms que hagin vist afectada la seva activitat
per la situació d’emergència de la COVID-19 i que
es comprometen a mantenir els llocs de treball

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Préstecs d’ICF entre 50.000 € i fins 1M €, amb
l’aval d’Avalis pel 100% del principal, amb l’interès
EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins a
2,35% i comissió del 0,65%, sense comissió
d’obertura, estudi ni cancel·lació anticipada

Tramitar a través d’una entitat financera que es
posarà en contacte amb l’ICF o avalis de Catalunya
de cara a la gestió de l’aval

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/3.-Pr%C3%A8stec-ICF-v1.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

5. Finançament d’ICF de fins a 5M€
MESURA

BENEFICIARIS

Aval davant les altres entitats financeres per
facilitar la liquiditat d’autònoms a conseqüència
de la situació derivada de la COVID-19

Autònoms que hagin vist afectada la seva activitat
per la situació d’emergència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Aval de com a màxim el 80% del principal i fins a
5M € amb una comissió del CAiR de l’1%.
Assumpció del 80% del risc de les operacions
aprovades per part del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Tramitar a través de la web de l’ICF

Més informació a: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19-avals
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

6. Ajornament del pagament de deutes del cànon de l’aigua
MESURA

BENEFICIARIS

Ajornament de 6 mesos del pagament de deutes
del cànon de l’aigua per facilitar la liquiditat
d'autònoms

Autònoms que hagin vist afectada la seva activitat
per la situació d’emergència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajornament sense interessos de les liquidacions
de cànon de l’aigua que contenen període abrilmaig 2020 que emeten directament l’agencia
catalana de l’aigua

Tramitar a través de la web de l’ACA un cop s’hagi
rebut la factura que recull el període abril-maig
2020 (no abans del mes de juliol), no es podrà
ajornar més enllà del 31.12.2020

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/28.-ACA_Ajornament-6-mesos-liquidacionsc%C3%A0non-aigua.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

7. Reactivació del comerç
MESURA

BENEFICIARIS

Reactivar el sector del comerç davant els efectes
causat per la declaració de l’estat d’alarma a
conseqüència del COVID-19 a partir del pla de
subvencions anual del consorci de comerç,
artesania i moda de Catalunya

Autònoms amb comerç al detall o de serveis amb
establiment a peu de carrer, i parades del mercats
municipals, que van haver de tancar o van tenir un
decrement de facturació de com a mínim un 70%
entre març i abril per l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Fins a un 100% de les despeses relatives a
qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme
l'autònom durant el període de recuperació
econòmica, la subvenció màxima és de 2.500 €
per beneficiari

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment
de seu pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-modav1.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

8. Reactivació de la moda catalana
MESURA

BENEFICIARIS

Reactivar el sector de la moda donant suport a la
fabricació i comercialització dels productes de
moda
catalana
i
augmentar
el
grau
d’internalització de les marques i dissenyadors
catalans a través de línies de subvencions

Autònoms de disseny de moda que es dediquen
exclusivament a la fabricació de productes per el
sector de la moda que van haver de tancar o van
tenir un decrement de facturació del 70% com a
mínim entre març i abril per l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Fins a un 100% de les despeses relatives a
qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme
l’autònom durant el període de recuperació
econòmica, la subvenció màxima és de 2.500 €
per beneficiari

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment
de seu pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-modav1.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

9. Reactivació de l’artesania catalana
MESURA

BENEFICIARIS

Reactivar el sector de l’artesania donant suport a
la comercialització de l’artesania així com suport
per tal de dotar d’eines per a la infraestructura,
gestió i processos de producció de les empreses
artesanes a través de línies de subvencions

Autònoms que desenvolupin i tinguin domini
tècnic d’activitats incloses en el repertori de
famílies d’oficis artesans, que van haver de tancar
o van tenir un decrement de facturació del 70%
com a mínim entre març i abril per l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Fins a un 100% de les despeses relatives a
qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme
l’autònom durant el període de recuperació
econòmica, la subvenció màxima és de 2.500 €
per beneficiari

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins l’exhauriment
de seu pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-modav1.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

10. Suport a la inversió de nova implantació de comerços i millora comercial
MESURA

BENEFICIARIS

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de
recuperació dels locals buits o reforma
d’establiments a través de línies de subvencions

Autònoms de comerç i serveis, artesania, moda i
parades de mercats sedentaris i no sedentaris que
hagin vist afectada la seva activitat per la situació
d’emergència de la COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Subvenció de fins el 50% de les despeses
subvencionables amb un màxim de 5.000 € per a
la recuperació de locals buits o reforma
d’establiments

Tramitar a través del canal empresa, a partir del
30.03.2020 i fins 31.12.2020 o fins exhaurir
pressupost

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/05/19-Ajut-comer%C3%A7-artesania-i-modav1.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

11. Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria en el pagament del lloguer i quotes
d’amortització per a persones físiques i jurídiques
de locals comercials, del parc d’habitatges
administrat per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya

Persones físiques i jurídiques de locals comercials,
del parc d'habitatges administrat per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Suspensió del pagament del lloguer i quotes
d’amortització per l’ajornament de la venda
d’habitatges

Sol·licitar a l’Agència Catalana d’Habitatge la
moratòria, mentre duri l’estat d’alarma

Més informació a: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790926.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

1

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics

2

Reducció universal del cànon de l’aigua

3

Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització

4

Ajudes a l’alimentació de nens i nenes

5

Ampliació del termini d’autoliquidació dels impostos sobre successions
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

1. Prestació d’urgència per a subministraments bàsics
MESURA

BENEFICIARIS

Línia d’ajut extraordinària a treballadors o
autònoms amb l’activitat suspesa temporalment
aturats

Treballadors amb carregues familiars afectades
per un ERTO, treballadores per compte propi, amb
contracte temporal o fixes discontinus

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajut de 200 € en un únic pagament que s’haurà de
destinar a la compra de productes de primera
necessitat

Sol·licitar telemàticament a partir del 30.03.2020

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

109

Mesures econòmiques contra el Covid-19

2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

2. Reducció universal del cànon de l’aigua
MESURA

BENEFICIARIS

Rebaixa temporal del 50% del cànon de l’aigua per
a famílies i empreses
En el cas de famílies en situació de vulnerabilitat,
s’aplicarà el cànon social zero i l’ampliació de
trams del cànon de la factura

Usuaris domèstics, usuaris industrials i activitats
econòmiques i usuaris ramaders

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Cost aproximat de 50 milions d’euros, amb càrrec
a la Generalitat, a través del pressupost de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31
de maig de 2020, s'aplicaran de manera
automàtica a la factura de l'aigua, sense necessitat
de fer cap tràmit

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/9.-AMB-PIMES-i-aut%C3%B2noms.pdf
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2. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

3. Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització
MESURA

BENEFICIARIS

Moratòria en el pagament del lloguer i quotes
d’amortització per a persones físiques i jurídiques
de locals comercials, del parc d’habitatges
administrat per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya

Per a tots els arrendataris persones físiques
d'habitatges dels cedits a les entitats de la Xarxa
d'Habitatges d'Inclusió i arrendataris persones
físiques i jurídiques de locals comercials

AJUT

TERMINI

Suspensió del pagament de lloguers i quotes
d’amortització per l’ajornament de la venda
d’habitatges

Sol·licitar a l’Agència Catalana d’Habitatge la
moratòria, mentre duri l’estat d’alarma

Més informació a: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790926.pdf
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1. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

4. Ajudes a l’alimentació de nens i nenes
MESURA

BENEFICIARIS

Ajudes econòmiques o prestació directa de
distribució d’aliments gestionades per part dels
serveis socials d’atenció primària en coordinació
amb els centres escolars i les conselleries
d’educació

Famílies de l’alumnat d’educació infantil, primària i
secundària beneficiaris d’una beca o ajuda de
menjador afectats pel tancament dels centres
educatius

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ajudes econòmiques o prestació directa de
distribució d’aliments

La mesura es prorrogarà mentre els centres
educatius romanguin tancats

Més informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384085
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1. Mesures àmbit autonòmic Catalunya
Empreses

Autònoms

Persones

5. Ampliació del termini d’autoliquidació dels impostos sobre successions
MESURA

BENEFICIARIS

Ampliació del termini del pagament del impost
sobre successions

Persones hereditàries en que el 14.03.2020 no
haguessin finalitzat el termini de presentació i
ingrés del impost en període voluntari

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Ampliació de 2 mesos un cop finalitzi l’estat
d’alarma per l’autoliquidació dels impostos de
successions per aquells casos en que el
14.03.2020 no haguessin finalitzat el termini de
presentació i ingrés dels impostos en període
voluntari

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica

Més informació a: https://web.gencat.cat/es/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-de-limpost-sobre-successions/
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Classificació en 3 nivells territorials

1 2 3
Espanya

Catalunya

114

Molins de
Rei

Mesures econòmiques contra el Covid-19

3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

1

Reducció de la taxa del mercat municipal

2

Reducció de la taxa per l’ocupació de la via pública del mercat ambulant

3

Reducció del preu públic de l’espai Enlaira’t

4

Suspensió de cànons i lloguers d’equipaments municipals

5

Reducció i fraccionament de la taxa d’escombraries comercials

6

Ajornament de tributs municipals (IBI i Taxa entrada vehicles)

7

Suport a les activitats d'hostaleria i restauració
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

1. Reducció de la taxa del mercat municipal
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció extraordinària de la taxa mensual per les
prestacions de serveis al Mercat Municipal

Concessionaris del mercat municipal de Molins de
Rei afectats pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel que es declara l’estat d’alarma o que han
tancat per afectació directa del personal de la
parada pel COVID-19

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció de la taxa equivalent als dies en que no
s’ha pogut exercir l’activitat econòmica a comptar
des del 14.03.2020 o data en que es va haver de
tancar la parada i fins la finalització de l’estat
d’alarma o obertura de la parada

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/14.-Taxa-prest.-serveis-mercat.pdf
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

2. Reducció de la taxa per l’ocupació de la via pública del mercat ambulant
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió i reducció de la taxa per l’ocupació de la
via pública del Mercat Encants de periodicitat
setmanal

Concessionaris del mercat ambulant de Molins de
Rei

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

La suspensió del cobrament de la taxa s’inicia amb
els padrons mensual de febrer i març, i la reducció
de la taxa equivalent als dies que no es faci dit
mercat, a comptar des del 13.03.2020 inclòs

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/11.-Taxa-ocupaci%C3%B3-p%C3%BAblicamercat-encants.pdf
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

3. Reducció del preu públic de l’espai Enlaira’t
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció extraordinària del pagament del preu
públic de l’espai Enlaira’t a les empreses usuàries
d’aquest espai

Empreses usuàries de l’espai Enlaira’t

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció del pagament, equivalent als dies que
estigui tancat l’equipament municipal, a comptar
des de 13.03.2020 i fins la finalització de l’estat
d’alarma i obertura del centre d’Ocupació i Serveis
a les Empreses

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/15.-Preu-P%C3%BAblic-Enlairat.pdf
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

4. Suspensió de cànons i lloguers d’equipaments municipals
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció extraordinària dels cànons i lloguers de
les activitats que han resultat afectades pel
tancament d’equipaments municipals

Activitats ubicades en equipaments municipals

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció dels cànons i lloguers, equivalent als dies
que estiguin tancats els equipaments municipals,
a comptar des de 13.03.2020 i fins la finalització
de l’estat d’alarma

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/16.-C%C3%A0nons-i-lloguers.pdf
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

5. Reducció i fraccionament de la taxa d’escombraries comercials
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció extraordinària de la taxa per la prestació
del servei municipal complementari de recollida,
transport i eliminació de residus comercials

Empreses amb activitats afectades pel Reial
Decret 463/2020 de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Mentre no es determina la quantia de la reducció i
a les activitats que afectaria, el padró de la Taxa
per recollida d’escombraries comercials es
fraccionarà en dues vegades del 50% de la quota
cadascuna.

A partir del 14.03.2020 i fins la finalització de
l’estat d’alarma, i no cal fer cap tràmit

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/12.-Taxa-recollida-residus-comercials.pdf
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

6. Ajornament de tributs municipals (IBI, IAE i Taxa entrada vehicles)
MESURA

BENEFICIARIS

Ajornament de la data de pagament del de tributs
municipals IBI, IAE i taxa d’entrada de vehicles, per
afavorir la disponibilitat de la màxima liquiditat
possible per poder mitigar i fer front a la crisi
sanitària, econòmica i social generada per la
COVID-19

Empreses amb activitats afectades pel Reial
Decret 463/2020 de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Les dues primeres fraccions de l’IBI urbà d’ús no
residencial s'ajornarà fins el 30.06.2021 amb una
sol·licitud prèvia, i l’ajuntament subvencionarà els
interessos de demora.
Per l’IAE (impost activitats econòmiques) queda
ajornat fins el 02.11.2020
Ajornament del pagament de la taxa d’entrada de
vehicles (guals) a 01.07.2020

Sol·licitud prèvia per l'ajornament dels tributs per
l’IBI d’usos no residencials, per la resta d’acord
amb els terminis del nou calendari fiscal

Més informació a: https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/05/18/lajuntament-de-molins-de-rei-aprova-un-nou-calendarifiscal/
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

7. Suport a les activitats d'hostaleria i restauració
MESURA

BENEFICIARIS

Suport a les activitats d'hostaleria i restauració per
a la instal·lació de les terrasses a la via pública

Bars i restaurants afectats pel Reial Decret
463/2020 de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Bonificació del 75% en totes les tarifes per la
disminució de la capacitat econòmica de les
activitats d'hostaleria i restauració, suspensió
provisional de la prohibició d'instal·lació de
terrasses per part dels restaurants i dels
establiments ubicats al tram reformat de l’Av, de
Valencia i Av. Barcelona

Per incrementar superfície caldrà sol·licitar una
renovació de llicència

Més informació a: consultar web municipal; www.molinsderei.cat
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Per ampliar el número taules en les terrasses
caldrà sol·licitar una ampliació de la llicència
En cas de no tenir la llicència de la instal·lació de
les terrasses sol·licitar la llicència temporal
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

1

Reducció i fraccionament de la taxa d’escombraries comercials

2

Ajornament de tributs municipals (IBI i Taxa entrada vehicles)

3

Suport a les activitats d'hostaleria i restauració
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

1. Reducció i fraccionament de la taxa d’escombraries comercials
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció extraordinària de la taxa per la prestació
del servei municipal complementari de recollida,
transport i eliminació de residus comercials

Autònoms amb activitats afectades pel Reial
Decret 463/2020 de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Mentre no es determina la quantia de la reducció i
a les activitats que afectaria, el padró de la Taxa
per recollida d’escombraries comercials es
fraccionarà en dues vegades del 50% de la quota
cadascuna

A partir del 14.03.2020 i fins la finalització de
l’estat d’alarma, i no cal fer cap tràmit

Més informació a: https://www.espaiempresa.cat/wp-content/uploads/2020/04/12.-Taxa-recollida-residus-comercials.pdf
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

2. Ajornament de tributs municipals (IBI i Taxa entrada vehicles)
MESURA

BENEFICIARIS

Ajornament de la data de pagament del de tributs
municipals IBI i taxa d’entrada de vehicles, per
afavorir la disponibilitat de la màxima liquiditat
possible per poder mitigar i fer front a la crisi
sanitària, econòmica i social generada per la
COVID-19

Autònoms amb activitats afectades pel Reial
Decret 463/2020 de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Les dues primeres fraccions de l’IBI urbà d’ús no
residencial s'ajornarà fins el 30.06.2021 amb una
sol·licitud prèvia, i l’ajuntament subvencionarà els
interessos de demora.
Ajornament del pagament de la taxa d’entrada de
vehicles (guals) a 01.07.2020

Sol·licitud prèvia per l'ajornament dels tributs per
l’IBI d’usos no residencials, per la resta d’acord
amb els terminis del nou calendari fiscal

Més informació a: https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/05/18/lajuntament-de-molins-de-rei-aprova-un-nou-calendarifiscal/
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

3. Suport a les activitats d'hostaleria i restauració
MESURA

BENEFICIARIS

Suport a les activitats d'hostaleria i restauració per
a la instal·lació de les terrasses a la via pública

Bars i restaurants afectats pel Reial Decret
463/2020 de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Bonificació del 75% en totes les tarifes per la
disminució de la capacitat econòmica de les
activitats d'hostaleria i restauració, suspensió
provisional de la prohibició d'instal·lació de
terrasses per part dels restaurants i dels
establiments ubicats al tram reformat de l’Av, de
Valencia i Av. Barcelona

Per incrementar superfície caldrà sol·licitar una
renovació de llicència

Més informació a: consultar web municipal; www.molinsderei.cat
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Per ampliar el número taules en les terrasses
caldrà sol·licitar una ampliació de la llicència
En cas de no tenir la llicència de la instal·lació de
les terrasses sol·licitar la llicència temporal
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

1

Ajornament i ampliació del termini de pagament de taxes i tributs

2

Suspensió del pagament dels rebuts de la piscina

3

Reducció de la taxa pels serveis a les escoles bressol

4

Suspensió de la taxa pels serveis en l’Escola de Música

5

Reducció de la taxa pels serveis esportius en les instal·lacions esportives
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

1. Ajornament termini cobrament de tributs, taxes i preu públic
MESURA

BENEFICIARIS

Ajornament del termini de pagament de tributs i
taxes municipals per afavorir la disponibilitat de la
màxima liquiditat possible per poder mitigar i fer
front a la crisis sanitària, econòmica i social
generada per la COVID-19

Famílies

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

El primer pagament de l’IBI es fraccionarà fins a 4
cops el seu pagament i s'endarrereix fins el mes
d’agost el rebut corresponent a maig. En el cas de
les famílies amb ingresso baixos, s’amplia la línia
d’ajuts, amb criteris de renda pel pagament de
l’IBI urbà

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica

Més informació a: https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/05/18/lajuntament-de-molins-de-rei-aprova-un-nou-calendarifiscal/
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

2. Suspensió del pagament dels rebuts de la piscina
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció de la taxa per la utilització de la piscina
municipal

Famílies

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció de la taxa equivalent als dies que no es
presti el servei, a comptar des del 13.03.2020 i
fins a la finalització de l’estat d’alarma. Mentre no
es determina la quantia de reducció es suspèn el
cobrament dels rebuts mensuals de març a maig

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica una vegada finalitzi l’estat
d’alarma

Més informació a: https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/20/mesures-economiques-locals-per-ajudar-als-ciutadans-icomerciants-de-molins-de-rei/
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

3. Reducció de la taxa pels serveis a les escoles bressol
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció extraordinària de la tarifa del curs 20192020 de la taxa per la presentació de serveis a les
llars d’infants de titularitat municipal, llars
d’infants; El Rodo, El Molí i la Traca

Famílies

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Al finalitzar l’estat d’alarma es calcularà la
reducció equivalent als dies que no es presti el
servei a comptar des de 13.03.2020, i podrà
suposar el retorn de quantitats ja abonades a les
llars o la minoració de quotes que s’hagin de girar
en mesos futurs

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica una vegada finalitzi l’estat
d’alarma

Més informació a: https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/20/mesures-economiques-locals-per-ajudar-als-ciutadans-icomerciants-de-molins-de-rei/
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

4. Suspensió de la taxa pels serveis en l’Escola de Música
MESURA

BENEFICIARIS

Suspensió del cobrament del quart pagament del
25% de la taxa per la prestació de serveis en
l’Escola de Música “Julià Canals” del curs 20192020 i reducció de la tarifa del curs 2019-2020

Famílies

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Suspensió del cobrament del quart pagament i
reducció extraordinària de la tarifa del curs 20192020 equivalent als dies que no es presti el servei,
a comptar des del 13.03.2020, que es calcularà un
cop finalitzi l’estat d’alarma i s'efectuarà en el
quart pagament

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica una vegada finalitzi l’estat
d’alarma

Més informació a: https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/20/mesures-economiques-locals-per-ajudar-als-ciutadans-icomerciants-de-molins-de-rei/
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3. Mesures àmbit municipal Molins de Rei
Empreses

Autònoms

Persones

5. Reducció de la taxa pels serveis esportius en les instal·lacions esportives
MESURA

BENEFICIARIS

Reducció extraordinària de la taxa pels serveis
esportius a realitzar en les instal·lacions esportives
municipals (Escola Esportiva i Activitat física per
adults)

Famílies

AJUT

TERMINI SOL·LICITUDS

Reducció de la taxa equivalent als dies que no es
presti el servei, a comptar des del 13.03.2020 i
fins a la finalització de l’estat d’alarma. Mentre no
es determina la quantia de reducció es suspèn el
cobrament dels rebuts mensuals de març a maig

No cal fer cap tràmit, la mesura s'efectuarà de
manera automàtica una vegada finalitzi l’estat
d’alarma

Més informació a: https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/20/mesures-economiques-locals-per-ajudar-als-ciutadans-icomerciants-de-molins-de-rei/
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Més informació a:
Oficina d’Atenció Ciutadana

Oficina Municipal d’Habitatge

Tel. 93 680 33 40

Tel. 93 680 37 39 de 9.30 a 14h.

Email: ajuntament@molinsderei.cat

Email: habitatgecovid@molinsderei.cat

Carrer Rubió i Ors, 2-4 / 08750 – Molins de Rei

Plaça Josep Tarradellas, 1 / 08750 – Molins de Rei

Àrea de Serveis a les Persones. Ca n'Ametller

Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila

. Tel. 93 680 37 31

• Oficina d’Atenció a l’empresa i al treballador/a

• Urgències Serveis Socials
• De 10 a 15h – Tel. 629 88 18 47 / 609 86 18 24
• Servei d’informació i atenció a les dones
• Tel. 680 789 819 de 10a 15h.
• Biblioteca El Molí
• https://www.molinsderei.site/bibliotecaelmoli/
• Email: b.molins.m@diba.cat

• Tel. 93 680 02 97 de 8 a 15h.
• Email empreses: empresa@molinsderei.cat
• Email treballdors/es: ocupació@molinsderei.cat
• Mercat Municipal
• https://www.molinsderei.site/mercatmunicipal/
• Espai Empresa
• https://www.espaiempresa.cat

