RECULL DE MESURES PER EMPRESES
COVID-19
CANAL EMPRESA, GENERALITAT DE CATALUNYA
La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix un servei d'atenció digital a les
empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel
Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la situació excepcional
d'estat d'alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.
Aquesta informació s'anirà actualitzant amb informació dels tràmits i llocs web corresponents a
mesura que les diferents línies d'acció esdevinguin operatives.
Enllaç: http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/#

MARKETPLACE EMPRESARIAL COVID-19, D’ACCIÓ
Servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària.
Enllaç:http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions//inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19

VIRTUAL DESK, D’ACCIÓ
Reforç dels canals telemàtics d’atenció a les empreses, i la resolució de consultes si assessorament
empresarial per part d’ACCIÓ.
Enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/

LÍNIA ICF-AVALS DE LIQUIDITAT, DE L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
Fons de garantia per donar resposta a les necessitats de circulant de les empreses i els autònoms que
han vist afectada la seva activitat productiva pels efectes del coronavirus i garantir el manteniment
dels llocs de treball.
L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs i crèdits de les entitats financeres amb la finalitat
de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del
COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.
Enllaç: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat
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MORATÒRIA DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS I COTITZACIONS, DE
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Les petites i mitjanes empreses poden sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos per a la liquidació
d’impostos (IVA, IS, IRPF). Els primers 3 mesos no tenen càrrec.
Així, es concedeix la possibilitat d’aplaçar el pagament de totes les declaracions-liquidacions i
autoliquidacions que s’haguessin de presentar o ingressar entre el 13 de març de 2020 i el 30 de maig
de 2020.
Cal fer la sol·licitud, i no poden ser quantitats superiors a 30.000 euros.
Instruccions per sol·licitar la moratòria: https://www.fiscal-impuestos.com/aplazamientoobligaciones-tributarias-nuevas-instrucciones-agencia-tributaria.html
Accedeix al tràmit: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml

ACCELERA PYME, GOVERN D’ESPANYA
Portal destinat a ajudar a pimes i autònoms, que recull totes les mesures que s’estan posant en marxa.
Enllaç: https://acelerapyme.gob.es

LÍNIA DE PRÉSTECS PER AL SECTOR TURÍSTIC, D’ICO
L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofereix una línia específica de préstecs per a autònoms i empreses
del sector turístic i activitat connexes, per tal de facilitar-ne la liquiditat.
Enllaç: https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-

RECURSOS RELACIONATS:
Preguntes freqüents de l’àmbit laboral sobre el Covid-19:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/pmf-ambit-laboralcoronavirus.pdf
Recomanacions per a les empreses i persones treballadores:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacionsempreses-treballadors-crl.pdf
Preguntes freqüents sobre la presentació d’ERTES:
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coron
avirus.pdf
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Guia sobre mesures laborals excepcionals aprovades pel RDL 8/2020:
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-82020.pdf
Preguntes freqüents sobre indústria i Pimes: https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/ContactoIndustria-Covid19.aspx
Portal d’informació i recursos de PIMEC: https://www.pimec.org

Per més informació podeu consultar als tècnics de promoció econòmica de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages a través de sfb.promocioeconom@santfruitos.cat
Darrera actualització: 31.03.2020
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