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Us recordem que podeu fer consultes telefòniques a l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Llagostera al 972.83.23.22 
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promocio@llagostera.cat   : Carolina Carranza i Monroy 
prospeccio@llagostera.cat : Sandra Ruiz i Morales 
 
ATENCIÓ A PERSONES TREBALLADORES O EN SITUACIÓ D’ATUR: 
 
borsatreball@llagostera.cat : Roger Sala i Vilamala 
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1. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A PERSONES AUTÒNOMES 

 
1.1.GENERALITAT DE CATALUNYA 
Ajut en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a persones 
treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva 
facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus.  
Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir partida de 7,5 milions €. 
Recomanem que els autònoms comencin a preparar la documentació acreditativa 
dels seus ingressos, despeses i resultats econòmics del març 2019 i 2020.   
SOL.LICITUDS: 
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-
coronavirus/ 
Encara no està determinat quina documentació demanaran per acreditar aquestes 
pèrdues. Ho poden demanar les persones autònomes. No ho podran demanar les 
persones autònomes treballadores d’entitats mercantils. 
 
 
1.2 GOVERN DE L’ESTAT (SEGURETAT SOCIAL) 
Prestació econòmica per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no 
s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat. 
Aplicable a: 

Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma. 

Autònoms en qualsevol activitat i/o en actiu, que hagin patit una caiguda d'almenys un 
75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels 
darrers 6 mesos. 
 
La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el 
cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 
944,40 € de base, la prestació seria de 661,86 €. 
Aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat 
Social (baixa  de treball per compte aliena o pensió per jubilació). 
La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom.  
No es necessari un període mínim de cotització, si es te dret a l’ajuda, aquesta, a part de 
ser pagada,  es comptarà com a cotització, amb la qual cosa, l’autònom NO perd les 
bonificacions per manteniment de l’activitat. 
La bonificació es percep durant un mes, amb la possibilitat de ser ampliat fins a l´últim 
dia del mes on finalitzi l’estat d’alarma. 
Sol·licituds:  
A partir del 18 de març per als autònoms obligats a tancar i per a la resta de negocis en 
el moment en que puguin acreditar la pèrdua del 75% de la facturació. 

  



 

 

 

2. AJORNAMENT DE QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL 

 

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin a 
l’ajut 1.2. (prestació per cessament d’activitat) no hauran de pagar la quota mensual a 
la Seguretat Social. 

Es recomana als autònoms que sol·licitin de manera immediata l’ajornament de la 
seva quota de l’abril a través del seu gestor o bé al web de la Seguretat Social.  

Tots els deutes amb la Seguretat Social es poden ajornar sense aval o garantia fins 
a 30.000 € i per un màxim de 5 anys. 

L’ajornament no implica la baixa a la Seguretat Social. Les persones han 
d’estar assegurades amb un dels nous valors d’inactivitat. La situació d’inactivitat 
extraordinària haurà de mantenir-se sempre que sigui reconeguda per l’autoritat laboral 
competent. 



 

 

 
Font: Seguretat Social 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45753 

 



 

 

 
 

 
3. ERTOs 

 

En tant que empresari, l'autònom amb treballadors a càrrec pot optar per un Expedient 
de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes 
pel RDL 8/2020. 

Activitat afectada pel Covid-19: 

Museus, Arxius, Biblioteques, Monuments, Espectacles, Oci, Circ, Salas de festa, 
Restaurants, Auditoris, Cines, Pavellons de Congressos, Sales de concerts, Teatres, 
Camps d’esport, Piscines, gimnasos, Circuits, Velòdroms, Hipòdroms, i assimilables, , 
Poliesportius, Estadis, Billes, billars, Discoteques, bars de copes, Tabernes, bodegues, 
cafés-bars, restaurants d’autoserveis, , xocolateries, gelateries, salons de té, terrasses, 
banquets, sales de ball, sales de joventut, casinos, salons de jocs i apostes, parcs 
d’atraccions, parcs aquàtics, fires, parcs zoològics, recreatius infantils, empreses de 
formació quan no poden fer-la telemàticament, empreses que desenvolupen activitat en 
locals A EXCEPCIÓ DE: 

Alimentació, begudes, productes de primera necessitat, farmàcies, centres sanitaris, 
òptiques, productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, estancs,centres 
veterinaris, benzineres, productes tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a 
mascotes, comerç per internet, telefonia, correus, bugaderies, perruqueria a domicili.  

Les persones objecte d’ERTO perceben el 100% del sou sense període mínim de 
cotització ni exhauriment del dret d’atur. 
L’empresari /a queda exempt de pagar íntegrament les quotes a la Seguretat Social dels 
treballadors (75% en el cas de negocis amb més de 50 treballadors). 
Tramitació per via telemàtica i termini exprés d’aprovació en 7 dies. 
Efectes retroactius. 

 

En cas de NO OPTAR per un ERTO i mantenir els llocs de treball total o parcialment, 
recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat 
Social (punt 2) i també les retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les 
quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de març (punt 4). 

  



 

 

  

4. AJORNAMENT D’IMPOSTOS 

Tot i que el RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta 
mesura no s'aplica als terminis tributaris. Només s'amplien els terminis de pagament. 

Pel que fa a les autoliquidacions properes, com la del proper 20 d'abril per l'IVA del 
primer trimestre del 2020, recomanem que els autònoms sol·licitin el seu ajornament 
de seguida que disposin de la seva autoliquidació. 

Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF 
(model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins 
a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una 
pime o autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €. 

 

 

5. MESURES FISCALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

La Generalitat de Catalunya ha establert la suspensió dels terminis de presentació i 
ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits fins que 
es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el reial decret 463/2020, de 14 de març, 
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
provocada pel Covid-19. 

Impostos beneficiats: 

Impost sobre successions i donacions, Impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, Impost sobre estades en establiments turístics, Impost sobre 
begudes ensucrades envasades, Tributació sobre el joc, Impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques, Impost sobre els habitatges buits, Impost sobre 
grans establiments comercials, Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 
produïda per la indústria 

 

6. MESURES PER A DONAR LIQUIDESA A LES EMPRESES 

S’han establert línies de crèdit addicional a través de l’Institut Català de Finances (ICF). 
i Avalis, l’import mínim és de 50.000 Eur. 

Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de 
finançament per als propers 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i 
que a partir del dilluns 23 de marçcontactin amb les seves entitats financeres de 
referència. 

L’empresa ha de mantenir la plantilla  (no obstant això, el crèdit SI es compatible amb 
l’ERTO ja que la relació laboral es manté, tot i que l’activitat se suspèn) i honorar els 
seus compromisos de pagament afectats pel COVID-19 (en conseqüència el crèdit no es 
pot utilitzar per a pagar compromisos financers anteriors a la crisi) 

  



 

 

 

 

PERMIS DE DESPLAÇAMENT 

Estan permesos els desplaçament als llocs de treball en vehicle privat amb ocupació 
d'una persona o bé, en transport públic, respectant la distància de seguretat d'un metre 
amb altres persones i rentant-se les mans amb cura en arribar al lloc de treball. 

L'autònom haurà d'emplenar un formulari per als treballadors i per a 
ell/a mateix/a, ha de constar com a mínim la data, el nom de l’empresa i dels seu 
representant i la persona treballadora. 

 

7. SITUACIONS NO COBERTES PER LA EXCEPCIONALITAT 

 
8.1 Lloguers 

De moment les administracions públiques no han previst ajuts específics per al 
pagament de lloguers de locals comercials o centres de treball regentats per autònoms. 
Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en 
l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit 
una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos. 

 

8.2 Llum, aigua, altres 

De moment, el RDL 8/2020 només ha previst que els proveïdors de subministraments, 
inclosos els de telecomunicacions, no puguin tallar el servei per impagament a clients 
vulnerables, que són aquells amb ingressos baixos i/o familiars dependents al seu càrrec. 

  

 


