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COL·LEGI 
Possibilitat d’ajornar la quota del mes de maig.  

 

AJUDES GENERALITAT  CATALUNYA 
 

Moratòria de tributs. Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els 

tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma. També 

s’inclou una moratòria fins al setembre del pagament de l’impost sobre estades turístiques. 

Ajuts a autònoms. Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors 

autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del 

coronavirus. 
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NORMATIVA 

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a 

les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues 

econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). + Accedir 

RECURSOS 

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel 

coronavirus  + Accedir 

Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus. ACCIÓ - 

Agència per la Competitivitat de l'Empresa + Enllaç 

Mesures excepcionals de l’Agència Tributari de Catalunya + Enllaç 

Resum informatiu de les mesures fiscals de l’Agència Tributaria de Catalunya + Enllaç 

Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19 elaborat per 

PIMEC  + Accedir 

AJUDES ESTATALS 

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes  

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE 

núm. 91,  1 d’abril de 2020) Text consolidat + Accés 

DESTACA: 

MORATÒRIA DE LLOGUERS 

Se suspenen els desnonaments durant 6 mesos des de l'entrada en vigor de l'Estat 

d'Alarma. 

S'implanta la renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin en els tres 

mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta norma. Aquesta pròrroga serà de sis 

mesos i en ella es mantindran els termes i condicions del contracte en vigor. 

http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=8103&versionId=1791421&dateDOGC=3.4.2020&contentId=871962&viewportWidth=864&viewportHeight=864
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ajuts-economia-activitat-productiva-ocupacio-davant-coronavirus?utm_medium=noticia_titol3&utm_source=ai260&utm_campaign=covid
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/preguntes-frequents-dels-autonoms-relacio-als-efectes-del-covid-19
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
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S'estableix una moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells 

arrendataris en situació de vulnerabilitat l'arrendador de la qual sigui una gran forquilla 

d'habitatge, tant públic com privat, inclòs el Fons Social d'Habitatge de les entitats 

financeres. S'entén com a tal a qui posseeixi més de deu immobles. 

La moratòria en el pagament de la renda es prolongarà mentre duri l'estat d'alarma o 

mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de quatre mesos. Una 

vegada superada aquesta situació, l'inquilí retornarà la quota o quotes no pagades al 

llarg d'un període no superior a tres anys, sense que pugui aplicar-se-li cap mena de 

penalització ni interessos. 

CRÈDITS HIPOTECARIS: 

S'afegeix als autònoms entre els col·lectius que poden beneficiar-se d'aquesta 

moratòria. 

S'amplia la moratòria hipotecària aprovada per l'anterior Reial decret llei 8/2020, a les 

persones o professionals que es trobin en la situació de vulnerabilitat segons els criteris 

recollits de l'article 7 a 16ter, i siguin deutors hipotecaris per l'adquisició de: (i) habitatge 

habitual; (ii) immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupin els empresaris i 

professionals als quals es refereix la lletra a) de l'article 16.1; (iii) habitatges diferents a 

l'habitual en situació de lloguer i per a les quals el deutor hipotecari persona física, 

propietari i arrendador d'aquests habitatges, hagi deixat de percebre la renda 

arrendatícia des de l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma decretat pel Reial decret 

463/2020, de 14 de març, o deixi de percebre-la fins a un mes després de la finalització 

d'aquest. 

FISCAL: 

Ampliats fins al 20 de maig els següents terminis 

• Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions 

tributàries d'aquells obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros 

l'any 2019 el venciment dels quals es produeixi a partir del 15 d'abril de 2020 i fins 

al dia 20 de maig de 2020. 
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• Si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de 

les autoliquidacions s'estendrà fins al 15 de maig de 2020. 

MESURES DE SUPORT ALS AUTÒNOMS: 

S'aprova una moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social que habilita a la 

Tresoreria General de la Seguretat Social per a atorgar moratòries de sis mesos, sense 

interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de 

la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran 

mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la 

Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. Aquesta moratòria se suma  

a la moratòria sense interessos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social 

dels dies treballats al març. 

SEGURETAT SOCIAL 

Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari 

de la qual d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i 

condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, sent aplicable un interès del 

0,5% en lloc del previst en l'article 23.5 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat 

Social, aprovat pel Reial decret llei 8/2015, de 30 d'octubre. Aquestes sol·licituds 

d'ajornament hauran d'efectuar-se abans del transcurs dels deu primers dies naturals del 

termini reglamentari d'ingrés anteriorment assenyalat 

SUPORT EN SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 

Garantir els subministraments bàsics a més llars. Així, s'amplia el col·lectiu de potencials 

perceptors del bo social elèctric, com els autònoms que hagin cessat la seva activitat o 

vist reduïts els seus ingressos en més d'un 75%. 

Durant el període el qual estigui en vigor l'estat d'alarma no computarà a l'efecte dels 

terminis dels procediments de suspensió del subministrament iniciats amb anterioritat. 

BO SOCIAL 

Bono social per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist 

reduïda la seva facturació a conseqüència del Covid-19. (art. 28) 
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Es crea un nou Bono Social elèctric al qual podran optar treballadors per compte propi 

o autònoms que, a conseqüència del COVID-19, es trobin en alguna d'aquestes 

situacions: 

• Han cessat la seva activitat totalment. 

• Han vist reduïda la seva facturació en almenys un 75% el mes anterior a la 

sol·licitud del Bo Social en relació amb la mitjana de facturació del semestre 

anterior, en els termes establerts en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

• S'ha d'estar acollit al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i el 

subministrament per al qual el sol·licita, ha de correspondre a l'habitatge 

habitual. Si el subministrament per al qual se sol·licita el Bo Social està a nom 

d'una empresa o persona jurídica, serà necessari realitzar un canvi de titular 

perquè estigui a nom de la persona física. 

Per a poder optar a aquest Bo Social és necessari que la renda conjunta anual de la 

unitat familiar a la qual pertanyi sigui igual o inferior a: 

• 18.799€ (2,5 x *IPREM de 14 pagues) si no hi ha menors en la unitat familiar. 

• 22.559€ (3 x *IPREM de 14 pagues) si hi ha un menor en la unitat familiar. 

• 26.318€ (3,5 x *IPREM de 14 pagues) si hi ha dos menors en la unitat familiar. 

RECURSOS: 

Medidas complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

coronavirus. El Derecho. 2 d’abril 2020 + Enllaç 

Respuesta legal e institucional al COVID19. Manual para abogado y abogada. CGAE. 

Informació Estatal i Autonòmic + Accés 

BLOQUE 4. especial análisis de la situación de los autónomos y mutualistas.  

ayudas y subvenciones dictadas por legislaciones autonómicas y locales.   Pàgines 79-

84 

Preguntas freqüentes Moratoria y Aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la 

Seguridad Social + Enllaç 

Medidas Tributarias COVID-19 – Accés web Agència Tributària + Enllaç 

https://elderecho.com/medidas-complementarias-ambito-social-economico-frente-al-coronavirus
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2020/03/2020-04-14-Manual-COVID19-Abogados.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658#020820Moratorias
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
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NORMATIVA 

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

(BOE núm. 105, 14 d’abril de 2020 (BOE 105, 15 d’abril de 2020) + Enllaç 

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la 

Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación 

de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el 

Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 1415/2004, de 11 de junio. (BOE núm. 99, 9 d’abril de 2020) + Enllaç 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (BOE núm 73 de 18 de març) 

+ Enllaç 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 

la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 

2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo 

tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 

autónomos afectados por las consecuencias económicas COVID-19 (BOE núm. 101, 11 

d’abril de 2020) + Enllaç 

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del 

derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan 

cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del 

COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores 

autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, 

establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19 . (BOE núm. 94, de 4 d’abril de 2020) + Enllaç  

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 

la  Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
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de 2020, por  el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de 

avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del 

COVID-19 . (BOE núm. 83, de 26 de març de 2020) Text consolidat + Enllaç 

MÚTUES 

La Mutualidad General de la Abogacía Española va acordar amb data 16 de març que 

aquells  mutualistes alternatius que necessitin suspendre les seves quotes d'abril, maig i 

juny per l'impacte que el  coronavirus està tenint en la seva activitat professional, poden 

optar per l'ajornament  del pagament de les mateixes i triar una de les següents 

alternatives: 

• Pagament de les quotes mitjançant prorrateig en 6 mensualitats entre els mesos de 

juliol  i desembre de 2020. 

• Pagament de les quotes mitjançant prorrateig en 12 mensualitats entre els mesos de 

juliol 2020 i juny 2021. 

L'ajornament pot fer-lo abans de l’1 d’abril través de l'àrea privada en la web 

(www.mutualidadabogacia.com  ) i a través de l'app. 

Alter Mútua va emetre un comunicat, el 17 de març, informant els seus mutualistes que 

la  Comissió executiva de la Junta directiva, conscient de les dificultats econòmiques 

que, a curt i mitjà termini poden tenir els companys i les companyes que tenen a  Alter 

Mútua com a opció alternativa al RETA, ha decidit que els serveis de la Mútua atenguin 

i responguin de manera individual aquells mutualistes que es troben en una situació 

econòmica de dificultat, oferint-los solucions personalitzades que els ajudin a fer front  a 

les quotes de les cobertures mínimes exigides com a alternativa al RETA. 

Amb data 26 de març de 2020 s'informa els mutualistes de l'adhesió a la sol·licitud que 

la Federació Catalana de Mutualitats s'ha remès al Departament de Treball, Assumptes 

Socials i Famílies, per a incloure com a possibles beneficiaris de les ajudes recollides en 

el  Decret llei 7/2020 de la Generalitat de Catalunya, a aquells professionals que han 

optat per una Mutualitat alternativa al RETA. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4070-consolidado.pdf
http://www.mutualidadabogacia.com/
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ENTITATS FINANCERES 

 

Arquia, Banc Sabadell i Banc Santander amb qui el Col·legi té subscrits acord de 

col·laboració ofereixen préstecs vinculats a la línia d’avals ICO destinat a ajudes per 

pal·liar les conseqüències del COVID 19. 

Aquesta línia d’avals per a empreses i autònoms del Ministeri d’Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital serà gestionada per l’ICO a través de les esmentades entitats 

financeres que concedeixen finançament a empreses i autònoms per pal·liar els efectes 

econòmics del COVID-19. 

 

 

 

 

 


