
MESURES ECONÒMIQUES 
I DE FINANÇAMENT  
PER AUTÒNOMS
[Covid19]



A NIVELL AUTONÒMIC
Mesures econòmiques

Prestació econòmica, de fins a 2000 €, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores 
autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament a conseqüència de la 
declaració d’estat d’alarma. 

QUANTIA

L’import de l’ajut serà d’entre 100 € i 2.000 € - Sol·licituds per concurrència no competitiva fins a un màxim de 7.500.000 €

REQUISITS PER ACOLLIR-SE A L’AJUT:

Autònom, persona física (RETA), amb domicili fiscal i desenvolupament de l’activitat econòmica a Catalunya.

Suspensió de la seva activitat econòmica com a mesura derivada de la declaració de l’estat d’alarma. (Decret)

Reducció dràstica d’ingressos involuntària a conseqüència del COVID19 

Més d’un any d’altra al RETA: Diferència entre el guany de l’activitat el març del 2019 i la pèrdua de facturació soferta el març del 
2020.

Menys d’un any d’altra al RETA: Es compara amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA. 

INCOMPATIBILITATS:

Amb la sol·licitud de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat.

Subvenció garantia juvenil, excepte si la data d’alta com a autònom va ser entre l’1/10/2018 i l’1/03/2019

Autònom i soci d’una cooperativa

Amb qualsevol altre ajut, prestació subsidi o subvenció per a la mateixa finalitat durant el mateix període de temps. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 6 d’abril al 5 de maig de 2020

SOL·LICITUD:  Mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través de Tràmits gencat o del Canal Empresa. La 
sol·licitud es podrà presentar fins el dia 5 de maig. L’administració podrà resoldre fins el 6 de juny, passat aquest dia, s’entendrà 
desestimat per silenci administratiu.

Finançament autonòmic

El Govern de la Generalitat de Catalunya va establir el 12 de març, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de 
Catalunya, una línia d’avals especial per facilitar volum de finançament i liquiditat als autònoms i les empreses catalanes 
que s’estiguin veient afectades per la crisi del coronavirus.

QUANTIA

Els autonòms-empreses han de sol·licitar l’import en funció de les necessitats de tresoreria.

L’import estarà entre  50.000 € i 1.000.000 € i  pel que fa a la cobertura, Avalis de Catalunya avalarà el  100% dels préstecs de les 
entitats financeres.

REQUISITS PER ACOLLIR-SE AL FINANÇAMENT

Autònoms-empreses que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19 i compleixin aquestes condicions: 

Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament (si es permeten ERTOs) 

Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d’alarma de la Covid 19 (caiguda comandes, impagaments,...).

Que el nou finançament financer ICF–Avalis Liquiditat comporti un increment net de la CIRBE.

El nou finançament permet el pagament de quotes de préstec corrent (nova liquiditat) però no cancel·lar altres línies de finança-
ment. 

CONDICIONS PRÈSTEC: tipus màxim: Euríbor a 12 mesos més diferencial màxim de fins a 2,35 punts. Sense comissió d’obertura ni 
d’estudi.

CONDICIONS AVAL: comissió anual del 0,65% de la quantitat avalada. Sense comissió obertura ni d’estudi. Sense comissió cancel·la-
ció aval.

DEVOLUCIÓ: entre 2 i 5 anys, dels quals 1 és de carència.

SOL·LICITUD: cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. 
Recomanem iniciar la tramitació de necessitats a les  entitats financeres habituals. 

INFORMACIÓ & LINKS D’INTERÈS:

Manual sol·licitud ICF-Avalis Liquidat Covid-19

Sol·licita el teu finançament

https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692&tn=&p=
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-Avalis-Liquiditat_Manual_ok.pdf
https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=24


A NIVELL ESTATAL
Mesures econòmiques

Prestació econòmica extraordinària pel cessament d’activitat dels autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma. 

QUANTIA
L’import de la prestació serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de l’activitat en el RETA dels darrers 6 mesos. 

REQUISITS PER ACOLLIR-SE A L’AJUT:
Autònom inscrit al RETA en la data de declaració de l’estat d’alarma.

Suspensió de l’activitat econòmica com a mesura derivada de la declaració de l’estat d’alarma. (Decret)

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

Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, sent d’aplicació els mecanismes d’invitació al pagament 
del deute en un termini de 30 dies naturals.

INCOMPATIBILITATS:
La prestació serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat social.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Fins el 14 d’abril sens perjudici que si s’acorda la pròrroga de l’estat d’alarma pel 
Govern puguin modificar-se les mesures adoptades.

SOL·LICITUD:  La sol·licitud de l’ajut s’haurà de gestionar a través de la mútua col·laboradora del professional autònom, complemen-
tant els formularis habilitats a les seves webs. 

ACREDITACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE LA FACTURACIÓ MITJANÇANT: 
1) La còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; 2) La còpia del llibre diari d’ingressos i despeses; 3) La còpia del llibre 
registre de vendes i ingressos; 4) La còpia del llibre de compres i despeses.

Finançament estatal

El Govern espanyol, mitjançant l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha establert aquesta línia d’avals destinada a empreses i 
autònoms amb l’objectiu de compensar els efectes de la caiguda d’activitat generada per la Covid-19.

QUANTIA: Els autonòms-empreses han de sol·licitar l’import en funció de les necessitats de tresoreria.

REQUISITS PER ACOLLIR-SE AL FINANÇAMENT: 
Autònoms-empreses que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19 i compleixin aquestes 
condicions: 

Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament (si es permeten ERTOs) 

Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d’alarma de la Covid 19 (caiguda comandes, impagaments,...).

No figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 de desembre de 2019. 

No estar en procediment concursal amb posterioritat al 17 de març de 2020.

CONDICIONS AVAL: 
Per a préstecs de fins a 1,5 Mio € concedits a pimes i autònoms (comissió anual):

0,2 % sobre el saldo de l’import avalat.     

Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € concedits a pimes i autònoms (comissió anual): 

0,2 % per avals amb un venciment de fins a 1 any.

0,3 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.

0,8 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.  

TERMINI: Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre 2020.  

DEVOLUCIÓ: fins a 5 anys.

SOL·LICITUD: cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. 
Recomanem iniciar la tramitació de necessitats a les  entitats financeres habituals. 

INFORMACIÓ & LINKS D’INTERÈS:

LÍNIA AVALS-ICO 

https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692&tn=&p=
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales


Altres mesures

MORATÒRIA COTITZACIONS AUTÒNOMS 

Si no has demanat el cessament d’activitat i estàs en actiu, pots sol·licitar l’ajornament de les cotitzacions d’autònoms dels mesos de 
maig, juny i juliol durant 6 mesos, sense interessos. Aquest ajornament s’haurà de sol·licitar a través del sistema RED o pels mitjans elec-
trònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social (SEDESS) i s’hauran de comunicar a la Tresoreria 
General de la Seguretat social dins els 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrès de les cotitzacions de maig, juny i 
juliol.

AJORNAMENT DE LES AUTOLIQUIDACIONS D’HISENDA 

L’ajornament de totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi 
entre 14 març al dia 30 de maig de 2020, durant 6 mesos (els tres primers mesos sense interessos de demora). 

Aquest ajornament el podrà demanar tota persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 € durant l’any 2019.

FLEXIBILITZACIÓ DEL PAGAMENT DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS COM LA LLUM, L’AIGUA O EL GAS

En relació amb els contractes de subministrament d’electricitat

En qualsevol moment es podran suspendre temporalment els contractes de subministrament o modificar les seves modalitats 
contractuals per ajustar-les a les noves pautes de consum, sense que procedeixi cap tipus de càrrec en concepte de penalització. 

Així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada, sense cap cost. Un cop conclòs l’estat d’alar-
ma, i en el termini de tres mesos, es podrà sol·licitar de nou la reactivació o modificació contractual sense cap cost i aquesta s’haurà 
de fer efectiva en el termini de 5 dies.

En relació amb els contractes de subministrament de gas natural

Es podrà sol·licitar la modificació del cabal diari contractat, la inclusió d’un peatge corresponent a un consum anual inferior o la sus-
pensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost.

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma es podrà sol·licitar a les entitats comercialitzadores d’electricitat, gas natural 
i altres productes derivats del petroli, la suspensió del pagament de les factures corresponents als períodes de facturació que contin-
guin dies integrats a l’estat d’alarma.

Finalitzat l’estat d’alarma les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures dels següents 6 mesos.

LINKS D’INTERÈS:

Aplaçament d’impostos Agència Tributaria

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml

