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RECULL DE MESURES PER EMPRESES 

COVID-19  
 

 

MESURES DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Les mesures consisteixen en la flexibilització del calendari fiscal 2020 pel cobrament de la majoria 
d’impostos i taxes municipals 

- Impost sobre Bens Immobles (IBI): les persones que tinguin el rebut domiciliat s’amplia el 
termini del primer fraccionament fins al 2 de juliol de 2020. Pels ciutadans que no tinguin el 
rebut domiciliat s’amplia el termini per fer l’abonament des del 2 de juny fins al 2 de 
novembre de 2020. 
 

- Taxa de gestió de residus comercials: Els veïns amb el cobrament domiciliat se’ls girarà la 
segona fracció del rebut el 1 de desembre de 2020. Per aquells qui no ho tinguin domiciliat el 
nou període voluntari de pagament serà entre el 1 de juliol i el 1 d’octubre de 2020. 
A més, s’ha aprovat una bonificació del 25% en la taxa per l’any 2021, que s’aplicarà a tots els 
establiments del municipi excepte aquells que la seva activitat comercial sigui l’alimentació o 
de productes farmacèutics.  
 

- Taxa de guals industrials: les empreses situades als polígons industrials del municipi gaudiran 
de l’exempció de pagar aquesta taxa durant l’exercici 2021.  
 

- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM): queda ajornat el venciment fins el proper 2 
de juny de 2020. 
 

- Impost per la ocupació de la via pública de les terrasses de bars i restaurants: estaran 
exempts de pagar la quota fins a l’abril de 2021. En aquells casos en que ja s’hagi fet la 
liquidació de la taxa, es retornarà la part proporcional des del passat 13 de març.  
 

- Taxa de venda no sedentària: no es cobrarà ni la taxa del segon trimestre ni la del tercer 
trimestre als paradistes del mercat municipal.  
 

- Taxa de la llicència de servei de taxi: enguany no es liquidarà l’import corresponent a la 
quota anual.   
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MESURES COMPLEMENTÀRIES PER FER FRONT AL COVID-19, DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA (DECRET LLEI 16/2020):  

Mesures que s’han aprovat, susceptibles a beneficiar a empreses:  

Termini de presentació fins al 29 de maig.  

- Capítol 4: Ajuts per mantenir l’ocupació en microempreses i autònoms 
 
Per tal que autònoms i microempreses puguin reprendre l’activitat, es subvenciona els costos 
laborals de fins a 3 treballadors durant 6 mesos (pagant el 50% del salari mínim per cada un).  

Condicions: S’ha de mantenir el 100% de la plantilla, durant, al  menys, els 12 mesos següents 
a l’atorgament de l’ajut. Empreses que hagin suspès la seva activitat per raó de l’estat 
d’alarma.  

Es tramitarà per la seu electrònica de la Generalitat.  

 

- Capítol 5: Suport a microempreses, autònoms, i cooperatives 

2 línies de subvencions:  

Línia 1: per microempreses i autònoms (fins a 10 treballadors) 

Es subvenciona projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, la hostaleria, el 
turisme i la cultura i que plantegin pràctiques de transformació digital i de adaptació dels seus 
models de negoci i la prestació dels seus serveis a la nova realitat. També la formació associada 
a aquests processos (en entitats inscrites en el registre de centres de formació del SOC) 

També sobre seguretat i salut laboral .  

                Fins a 30.000 euro per definició, disseny, execució i seguiment del projecte 

                Fins a 30.000 euros per a formació.  

 Es gestionarà a través seu electrònica de Generalitat.  

 

Línia 2: suport a projectes singulars d’empreses cooperatives i d’economia social 

Es subvenciona processos d’intercooperació i actuacions estratègiques.  

 

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/# 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
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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 

 

LÍNIA DE PRÉSTECS EN CONDICIONS PREFERENTS I DE GARANTIA, DEL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

Es tracta de la concessió d’ajuts en forma de bonificació d’interessos i de garantia d’operacions de 
préstecs, destinades al finançament d’actuacions per revertir els efectes de la situació d’emergència 
en empreses.  

Els ajuts consistiran en la bonificació de fins a un màxim de 100% dels interessos d’un préstec concedit 
per l’Institut Català de Finances. La bonificació s’aplicarà rebut a rebut.  

De manera complementària, es podrà atorgar una garantia de fins a un màxim del 80% del risc viu del 
préstec formalitzat per l’ICF.  

Podeu veure les condicions dels préstecs per a la inversió de l’ICF aquí i la resta d’informació per 
sol·licitar-ho aquí: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf 
 
Les sol·licituds es presenten a través de la web de l’ICF: http://www.icf.cat/ 
 

MORATÒRIA DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS, DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19
http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
http://www.icf.cat/
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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/aplazamiento-
obligaciones-tributarias-nuevas-instrucciones-agencia-tributaria.html 

Accedeix al tràmit:  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml 

 

MORATÒRIA DEL PAGAMENT LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL 

Les empreses que compleixin els requisits podran sol·licitar la moratòria de 6 mesos, sense interès, de 
les quotes de la seguretat social.  

El període de meritació és entre els mesos d’abril i juny de 2020 , sempre que les activitats que realitzin 
no s’hagin suspès per l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març. 

Tràmits a: https://sede.seg-
social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY7LCsIwEEW_JuuZJFLo
sgsJ9bEQKdbZlCEJkiqJtbH4-aZ-
gMtzuBwuEPRAkZdw4xxS5EfhK1WDltVG1igPBtstNt1x39X6pE0r4bww7ID-
j0oljNNEDZBNMftPhn72zg8_isGlWeAqBNrwduw4rublLRey5YpAhUpqBc-7uXwBwY4XlA!!/ 

S’ha de tramitar dins dels deu primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés 
corresponents als períodes de meritació dels mesos citats anteriorment. 

 

FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
D’ELECTRICITAT 

Mentre duri l’estat d’alarma, les empreses poden suspendre temporalment o modificar els contractes 
de subministres per adaptar-los a les pautes de consum del moment, sense cap penalització.  

Una vegada finalitzi l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la 
suspensió o modificació del seu contracte de subministrament, podrà sol·licitar la reactivació.  

En el cas del subministrament de gas natural, es podrà sol·licitar la modificació del cabal diari 
contractat o la suspensió temporal del contracte sense cap cost. Si es suspèn el contracte, acabat 
l’estat d’alarma, la nova activació es farà en el termini màxim de 5 dies naturals i no s’haurà d’abonar 
el dret d’alta ni d’escomesa.  

 

 

ACCELERA PYME, GOVERN D’ESPANYA 

Portal destinat a ajudar a pimes i autònoms, que recull totes les mesures que s’estan posant en marxa.  

https://www.fiscal-impuestos.com/aplazamiento-obligaciones-tributarias-nuevas-instrucciones-agencia-tributaria.html
https://www.fiscal-impuestos.com/aplazamiento-obligaciones-tributarias-nuevas-instrucciones-agencia-tributaria.html
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY7LCsIwEEW_JuuZJFLosgsJ9bEQKdbZlCEJkiqJtbH4-aZ-gMtzuBwuEPRAkZdw4xxS5EfhK1WDltVG1igPBtstNt1x39X6pE0r4bww7ID-j0oljNNEDZBNMftPhn72zg8_isGlWeAqBNrwduw4rublLRey5YpAhUpqBc-7uXwBwY4XlA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY7LCsIwEEW_JuuZJFLosgsJ9bEQKdbZlCEJkiqJtbH4-aZ-gMtzuBwuEPRAkZdw4xxS5EfhK1WDltVG1igPBtstNt1x39X6pE0r4bww7ID-j0oljNNEDZBNMftPhn72zg8_isGlWeAqBNrwduw4rublLRey5YpAhUpqBc-7uXwBwY4XlA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY7LCsIwEEW_JuuZJFLosgsJ9bEQKdbZlCEJkiqJtbH4-aZ-gMtzuBwuEPRAkZdw4xxS5EfhK1WDltVG1igPBtstNt1x39X6pE0r4bww7ID-j0oljNNEDZBNMftPhn72zg8_isGlWeAqBNrwduw4rublLRey5YpAhUpqBc-7uXwBwY4XlA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY7LCsIwEEW_JuuZJFLosgsJ9bEQKdbZlCEJkiqJtbH4-aZ-gMtzuBwuEPRAkZdw4xxS5EfhK1WDltVG1igPBtstNt1x39X6pE0r4bww7ID-j0oljNNEDZBNMftPhn72zg8_isGlWeAqBNrwduw4rublLRey5YpAhUpqBc-7uXwBwY4XlA!!/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY7LCsIwEEW_JuuZJFLosgsJ9bEQKdbZlCEJkiqJtbH4-aZ-gMtzuBwuEPRAkZdw4xxS5EfhK1WDltVG1igPBtstNt1x39X6pE0r4bww7ID-j0oljNNEDZBNMftPhn72zg8_isGlWeAqBNrwduw4rublLRey5YpAhUpqBc-7uXwBwY4XlA!!/
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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-laboral-
coronavirus.pdf 

Recomanacions per a les empreses i persones treballadores: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-
empreses-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 

Guia sobre mesures laborals excepcionals aprovades pel RDL 8/2020: 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-
2020.pdf 

Preguntes freqüents sobre indústria i Pimes: https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-
Industria-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.promocio.econom@santfruitos.cat 
 
Darrera actualització: 14.05.2020 
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