COMUNICACIÓ 8/2020
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

09/04/2020
ESTAT ALARMA – AJUDES
A continuació us relacionem resumidament les principals ajudes que s’han aprovat arran de la
declaració de l’estat d’alarma:
GOVERN ESPANYOL
1) PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CESSAMENT ACTIVITAT – SEGURETAT SOCIAL
Us adjuntem les circulars que ha preparat el nostre departament laboral (LABORGIR) sobre aquest
tema:
https://mcusercontent.com/97f59db3bd1edc8e189801f4b/files/7fc4d579-cee3-40b9-9ed558c9cca1c310/2020_07_PRESTACIONS_AUTONOMS_AFECTATS_PEL_COVID_19.pdf
https://mcusercontent.com/97f59db3bd1edc8e189801f4b/files/8530565d-b302-4535-b25f68360812ecf8/2020_08_PRESTACIONS_AUTONOMS_AFECTATS_PEL_COVID_149_ACLA
RACI%C3%93.pdf
Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altre ajuda/prestació del sistema de la Seguretat Social
i també amb l’ajuda dels autònoms de la Generalitat de Catalunya. Per tant, abans de sol·licitar-la,
s’ha d’estudiar prèviament quina ajuda és més favorable.
Si voleu que us tramitem aquesta ajuda o que us assessorem, us podeu posar en contacte amb el nostre
departament laboral als següents correus electrònics o trucar-nos demanant per en Jordi Arxer:
info@laborgir.com; c.gomez@laborgir.com; j.arxer@laborgir.com; l.moreno@laborgir.com
2) AVALS / RECOLZAMENT FINANCER ICO RDL 8/2020
El govern espanyol ha aprovat avals per facilitar l’accés al crèdit i liquiditat a empreses i autònoms
per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID -19.
Qui pot beneficiar-se’n?
Autònoms i empreses que compleixin els següents requisits:
- No figurin en situació de morositat als fitxers de la central d'informació de riscos del Banc
d'Espanya a 31/12/2019.
- No estiguin subjectes a un procediment concursal en data 17/03/2020.
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- Quan sigui aplicable el Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació
de crisi a 31/12/2019.
Quina és la finalitat dels avals?
Cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions concedits per entitats
financeres per atendre les següents necessitats de finançament:
- Pagaments de salaris.
- Factures de proveïdors pendents de liquidar.
- Lloguers de locals, oficines i instal·lacions.
- Despeses de subministraments.
- Necessitat de circulant.
- Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o
tributàries.
Quines operacions es poden avalar?
Els nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d'operacions atorgats a autònoms i
empreses de tots els sectors d'activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist afectats
pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que hagin estat formalitzats o renovats a partir del
18/03/2020.
On podem sol·licitar els avals?
Les línies d’avals són gestionades per l’ICO a través de les entitats financeres. Per tant, per poder-los
sol·licitar i saber les condicions concretes, us heu de dirigir a la vostra entitat financera.
Quin termini hi ha?
Des del 18/03/2020 i fins el 30/09/2020, si bé el termini es pot ampliar per acord del consell de
ministres.
Informació addicional
Us adjuntem l’enllaç del web de l’ICO per si voleu ampliar la informació:
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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3) MORATÒRIA DEUTES HIPOTECARIS
El Real Decret 8/2020 de 17 de març va regular uns supòsits en què els deutors poden suspendre el
pagament de les quotes d’un deute hipotecari. El Real Decret 11/2020 de 31 de març va ampliar els
supòsits a determinats immobles afectes a activitat econòmica i a determinats habitatges hipotecats i
arrendats per persona física.
A quins préstecs hipotecaris és aplicable la moratòria?
a) Habitatge habitual quan el deutor està en situació de vulnerabilitat, exigint-se el compliment de
totes les següents condicions:
1. Situació de desocupació o, en cas d’empresari/autònoms, pèrdua substancial dels
ingressos/facturació<40%.
2. Conjunt d’ingressos de la unitat familiar no superi uns mínims (art. 16.1.b) RD 11/2020). La
regla general és no superar 3 vegades l’índex IPREM (actualment serien uns 1.613,00 €),
però s’ha de mirar cas per cas.
3. Conjunt quota hipotecària més despeses i subministres sigui igual o superior al 35 % dels
ingressos de la unitat familiar.
4. Quan l’emergència sanitària hagi suposat una alteració significativa de les circumstàncies
econòmiques.
b) Immoble afecte a activitat econòmica quan el deutor tingui una pèrdua substancial dels
ingressos/facturació<40%.
c) Habitatge arrendat per persona física sobre el que s’ha deixat de percebre el lloguer a causa de
l’estat d’alarma i el deutor també es consideri en situació de vulnerabilitat (apartat a).
Com s’acrediten les circumstàncies de vulnerabilitat?
1. En cas de desocupació, mitjançant certificat de l’entitat gestora de les prestacions on figuri
la quantia mensual en concepte de prestació o subsidi.
2. En cas de cessament d’activitat de treballador per compte propi, certificat expedit per
l’AEAT o òrgan competent de la CCAA, sobre la base de la declaració del cessament
d’activitat declarada per l’interessat.
3. Acreditació del número
família/empadronament).
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que
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4. Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat
familiar.
5. Escriptures de compra-venda i d’hipoteca.
6. Contracte de lloguer, si és el cas c.
7. Declaració responsable del deutor relativa al compliment de tots els requisits.
Quin termini hi ha per sol·licitar-ho?
S’estableix un termini de 15 dies des de la fi de l’estat d’alarma.
Quin termini de resposta té l’entitat bancària?
L’entitat bancària té 15 dies per respondre la sol·licitud.
Quins efectes té la moratòria?
Suspensió del deute durant un mínim de 3 mesos. L’entitat no podrà reclamar cap dels conceptes que
integren la quota (amortització o interessos). Una vegada finalitzi el termini es reiniciarà el pagament
de les quotes.
Tampoc es meritaran interessos per les quotes suspeses.
Quina durada té la moratòria?
Tres mesos ampliables pel consell de ministres.
4) AJUTS DESPESES CANCEL,LACIONS ACTIVITATS COMERÇ INTERNACIONAL ICEX
L'Institut de Comerç Exterior (ICEX) realitza la devolució a les empreses que hagin incorregut en
despeses no recuperables de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de
promoció de comerç internacional, que hagin estat convocades per l'entitat, quan aquestes siguin
cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència del COVID-19.
En el supòsit d'ajornament l'empresa haurà de justificar la seva impossibilitat d'acudir a la nova edició.
També es concediran i es pagaran ajudes a les empreses que anessin a participar en els esdeveniments
internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores d'ICEX i en les mateixes entitats
col·laboradores, en funció de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures edicions,
quan les activitats siguin cancel·lades com a conseqüència del COVID-19.
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Informació addicional
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/salaprensa/NEW2020850202.html
GENERALITAT DE CATALUNYA
1) AJUDA AUTÒNOMS – GENERALITAT CATALUNYA
Ajut per compensar part de les pèrdues econòmiques que han patit els autònoms amb activitats
econòmiques a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020 com a conseqüència
dels efectes del COVID-19.
Qui concedeix l’ajuda?
La Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
De quin import és l’ajuda?
Fins a 2.000 €.
Qui la pot demanar?
Les persones treballadores autònomes (persones físiques), donades d'alta com a treballadores
autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA), amb domicili
fiscal i centre de treball a Catalunya.
No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades,
de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d’administració de
societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
Quins requisits s’han de complir?
- Ser persona treballadora autònoma persona física amb domicili fiscal i centre de treball a Catalunya.
- No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera
declaració de l’IRPF disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 € (tant en declaració individual
com conjunta).
- Estar al corrent de totes les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
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- Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en
un municipi de Catalunya.
- En el cas de persones joves que han estat beneficiaris de l'ajut per afavorir l'autoocupació de joves
inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquells
que en data 1 de març de 2020 ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat.
- Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Real Decret
463/2020, modificat pel Real Decret 465/2020 i normes concordants.
- Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en
comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En
el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació
es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.
Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altre ajuda/prestació arran del COVID-19.
Com s’ha de sol·licitar?
Aquesta ajuda només es pot sol·licitar per internet al següent enllaç:
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectatscoronavirus?category&moda=1
Si bé les dades que han de constar al formular poden ser informades per qualsevol persona, només
pot presentar el formulari la persona sol·licitant.
Quin termini hi ha per sol·licitar-la?
Des del 06/04/2020 fins al 05/05/2020.
Informació addicional
Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altre ajuda del COVID-19.
Us adjuntem diferents enllaços en relació a aquesta ajuda:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790135.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/
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2) AVALS ICF COVID-19
L'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les
necessitats de liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.
Informació addicional
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
3) AJUTS AUTÒNOMS I MICROEMPRESES SECTOR TURÍSTIC – GENERALITAT DE
CATALUNYA
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una línia
d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores autònomes i
microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic.
Qui concedeix l’ajuda?
La Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Empresa i Coneixement.
De quin import és l’ajuda?
2.500 €.
Qui la pot demanar?
Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats
complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim de 500.000 €
de volum anual de facturació.
Quins requisits s’han de complir?
- Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació,
establiments i activitats d’interès turístic.
- Han d’acreditar estar donades d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin
l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzades amb una antelació mínima d’un any a l’inici del
confinament decretat per a la present crisi de la Covid-19, això és, des del 15 de març del 2019.
- Caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de
l’ajut.
ASESORIA ARXER SAU | C/Rutlla, 13, baixos, 17002, Girona · Tel: 972 20 55 00 · Fax: 972 22 03 09 · www.arxerassessors.cat · arxer@arxerassessors.cat
L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat d’ASESORIA ARXER, SAU,
amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres serveis.
Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: ASESORIA ARXER, SAU, carrer Rutlla, 13, baixos, 17002
Girona.
Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: arxer@arxerassessors.cat.
El contingut d’aquest correu electrònic i els seu annexes són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge
per error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

COMUNICACIÓ 8/2020
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

Com s’ha de sol·licitar?
Aquesta ajuda es tramitarà a través de Canal Empresa un cop es publiqui la convocatòria.
Us adjuntem l’enllaç del web del canal empresa:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
Informació addicional
Us adjuntem diferents enllaços en relació a aquesta ajuda:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesureseconomiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-iautonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
4) AJUTS PIMES COMERÇ, ARTESANIA I MODA
Qui concedeix l’ajuda?
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
Informació addicional
Us adjuntem diferents enllaços en relació a aquesta ajuda:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesureseconomiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-iautonoms/ajuts-per-a-pimes-del-comerc-artesania-i-moda-i-la-seva-reactivacio/

ASESORIA ARXER SAU | C/Rutlla, 13, baixos, 17002, Girona · Tel: 972 20 55 00 · Fax: 972 22 03 09 · www.arxerassessors.cat · arxer@arxerassessors.cat
L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat d’ASESORIA ARXER, SAU,
amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres serveis.
Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: ASESORIA ARXER, SAU, carrer Rutlla, 13, baixos, 17002
Girona.
Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: arxer@arxerassessors.cat.
El contingut d’aquest correu electrònic i els seu annexes són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge
per error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

