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Estat Autònoms 

i 

treballador

s 

assalariats 

Es considera accident de treball els períodes 

d’aïllament o contagi provocats pel virus COVID-

19 

A la data que és declari 

l’aïllament trobar-se d’alta en 

qualsevol dels règims de la 

Seguretat Social 

Reial Decret Llei 6/2020, de 

10 de març, article 5 

Estat Empreses 

i autònoms sector 

turístic 

Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000 

€ per finançar necessitats de liquidesa empreses 

i emprenedors amb CNAE del sector turístic i 

activitats connexes 

Autònoms i empreses amb 

domicili social al territori 

nacional 

https://www.ico.es/web/ico/ic

o 

-sector-turistico-y- 

actividades-

conexas 

http://www.ico.es/web/ico/ico
http://www.ico.es/web/ico/ico
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Estat Empreses 

turístique

s, comerç 

i hoteleria 

Podran aplicar una bonificació del 50% en les 

quotes empresarials a la seguretat social per 

contingències comunes i professionals. 

Empreses vinculades al 

turisme, Amb activitat 

econòmica durant els mesos 

de febrer a juny. 

Que iniciïn o mantinguin en 

alta durant aquests mesos 

als treballadors amb 

contracte fixe discontinu. 

Article 13 Reial Decret Llei 

7/2020, 12 de març, pel qual 

s'adopten mesures urgents 

per a respondre a l'impacte 

econòmic del COVID-19 

Estat Empreses 

i 

autònoms 

Ajornament deute tributari, declaracions- 

liquidacions i autoliquidacions les quals el 

termini d'ingrés finalitzi entre el 13 de març i 

el 30 de març. 

No superar els 6.010.121,04 

€ en volum d'operacions. 

Article 14 Reial Decret Llei 

7/2020, 12 de març, pel qual 

s'adopten mesures urgents 

per a respondre a l'impacte 

econòmic del COVID-19 
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Estat Tothom en general Suspensió dels terminis administratius, de 

prescripció i caducitat. 

  Disposició addicional tercera i 

quarta del Reial Decret 

463/2020, de 14 de març, pel 

qual es declara l'estat d'alarma 

Generalitat Pimes catalanes L'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya 

avalen el 75% dels préstecs 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. 

Imports superiors 

a 100.000,00 €. 

Les empreses s'hauran de 

comprometre a mantenir 

llocs de treball. 

Imports superior 

a 100.000,00 

http://www.icf.cat/ca/product

e s-financers/avals/icf-avalis- 

liquiditat 

Generalitat Emprenedors, 

autònoms, 

microempreses, 

pimes. 

L’ICF finança a emprenedors, autònoms, 

microempreses, pimes i grans empreses 

mitjançant un ampli ventall de productes i 

instruments financers centrats en préstecs, 

avals i capital risc. 

Consultar requisits de les 

diferents línies de crèdit: 

Per finalitat 

Per a pimes 

Per al sector industrial i 

turisme 

Per al sector social 

http://www.icf.cat/ca/product

e s-financers/avals/icf-avalis- 

liquidita 

http://www.icf.cat/ca/producte
http://www.icf.cat/ca/producte
http://www.icf.cat/ca/producte
http://www.icf.cat/ca/producte
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Generalitat Autònoms Ajut, en forma de prestació econòmica, de Estar donades d’alta al   

    fins a 2.000 euros per a les persones règim especial de 
    treballadores autònomes (RETA). Atorgament treballadors autònoms de la 
    per concurrència competitiva i fins exhaurir el Seguretat Social (RETA), i 
    crèdit pressupostari amb domicili fiscal a 
      Catalunya. 
      Acreditar reducció dràstica 
      de la facturació com a 
      conseqüència del COVID19. 
      Tancament de l'activitat 
      econòmica per decret de les 
      autoritats sanitàries. 
      No disposar altres font 
      d'ingressos. 


