COVID 19: CATÀLEG D’AJUDES DE L’ESTAT I DE LA GENERALITAT (darrera actualització: 24/04/2020)
Atenció: text únicament informatiu i sense efectes legals.
Data
publicació
DOGV
23/04/2020

Organisme

Norma

Sector recolzat

GVA

Ajudes IVACE teletreball

Pymes que implanten solucions
innovadores per al teletreball

DOGV
22/04/2020

GVA

Instrucció de 21/4/2020
sobre la inclusió dels
treballadors/es fixes
discontinus en ERTOs

Treballadors/es fixes discontinus

DOGV
22/04/2020

GVA

BOE
22/4/2020

Estat

Convocatòria línia de
finançament bonificat "IVF Liquides Covid - 19"
Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol V
Mesures de protecció als
ciutadans (art. 22)

Descripció

Més informació

Sol·licituds del 4 al 26 de maig.
Quantia variable en funció de les
dimensions de l’empresa: petita
https://bit.ly/2VSfM2R
empresa, fins el 40%; mitjana empresa,
fins el 30%
Inclusió de persones treballadores (+
detalls DOGV):
A.Fixes discontínues cridades per
l’empresa amb anterioritat a la data
d’entrada en vigor del RDLlei 8/20
B.Fixes discontinues no cridades amb
anterioritat a l’entrada en vigor del RDLlei 8/20, però que, amb posterioritat a
https://bit.ly/2S2BZKE
l’entrada en vigor d’aquesta norma,
haurien sigut cridades de no haver-se
produït la crisi sanitària causada per la
Covid-19.
C.Fixes discontinues afectades per
crida efectuat i interromput amb
anterioritat a l’entrada en vigor del
RDLlei 8/20

Autònom/empresa amb domicili social Préstecs a interès reduït per autònoms i
https://bit.ly/2VvicWo
o establiment en la CV
empreses

a) Persones en situació de
desocupació per COVID19
b) Afectats per ERTE

a) Extinció de la relació laboral durant
període de prova a partir del 9 de març,
o renúncia voluntària des de l'1 de març
per acceptar oferta d'altra empresa que https://bit.ly/2KuoBul
no s'ha acabat produint per COVID19
tindran la consideració de desocupació.
b) Possibilitat de rescat de plans de

pensions per afectats per ERTO

BOE
22/4/2020

BOE
22/4/2020

BOE
22/4/2020

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol IV
Mesures per facilitar l'ajust
de l'economia i protegir
l'ocupació (art. 14)

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol IV
Mesures per facilitar l'ajust
de l'economia i protegir
l'ocupació (art.13)

Cooperatives

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol III:
Mesures fiscals (art.12)

Beneficiaris de finançament a la que
es refereix l'article 29 del Reial
Decret-llei 8/2020 de 17 de març

Societats Laborals i Participades

Ampliació de 36 a 48 mesos del termini
perquè una societat laboral constituïda
inicialment per 2 socis treballadors al
https://bit.ly/2KuoBul
50% ajusten aquests percentatges
perquè els socis s'ajusten al no tenir
més d'una tercera part del capital social
S'autoritza a cooperatives a utilitzar
excepcionalment el Fons d'Educació i
Promoció com a recurs financer per
donar liquides a la cooperativa o a
altres accions destinades a frenar la
https://bit.ly/2KuoBul
crisi del COVID19. Aquesta decisió la
podrà prendre el Consell Rector en
compte de l'Assemblea General si
aquesta no pot unir-se per mitjans
virtuals
No inici del període executiu per a
deutes tributaris resultants de
declaracions-liquidacions i
autoliquidacions en el cas de concessió https://bit.ly/2KuoBul
dels avals als què es refereix l'article 29
del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de
març

BOE
22/4/2020

BOE
22/4/2020

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol III:
Mesures fiscals (art.10)

Contribuents de l'IRPF que
desenvolupen activitats econòmiques
a mòduls

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol III:
Mesures fiscals (art. 9)

Obligats tributaris de l'impost de
societats

Si renuncien a l'estimació objectiva
(mòduls) per tributar en 2020 sobre els
ingressos reals poden tornar a aquest
sistema per al 2021 (s'elimina
temporalment l'obligació d'esperar 3
anys per tornar a mòduls). Els
contribuents que es mantinguen en
https://bit.ly/2KuoBul
mòduls, a efectes del càlcul de la
quantitat a ingressar no computaran, en
cada trimestre natural, com dies
d'exercici de l'activitat, els dies naturals
en els què hagués estat declarat l'estat
d'alarma en eixe trimestre
a) Els obligats tributaris per Impost de
Societats amb volum d'operacions no
superior a 600.000€ en l'any 2019, a
més de l'ajornament fins el 20 de maig
aprovat pel RDL 14/2020, poden també
optar fins el 20 de maig de 2020 (15 de
maig si havien domiciliat rebut) pel
fraccionament escollint si se calcula
sobre la part de la base imposable del
període dels 3, 9 i 11 primers mesos de
cada any, pagant el primer pagament
fraccionat.
https://bit.ly/2KuoBul
b) Els contribuents no inclosos en el
punt anterior i volum net de negoci no
superior a 6.000.000€ podran optar pel
pagament fraccionat elegint si se
calcula sobre la part de la base
imposable del període dels 3, 9 o 11
primers mesos de cada any natural,
mitjançant la presentació en el termini
del segon pagament fraccionat a
compte de la liquidació corresponent a
eixe període impositiu que hagi

d'efectuar-se en els primers 20 dies
naturals del mes d'octubre de 2020

BOE
22/4/2020

BOE
22/4/2020

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol III:
Mesures fiscals (art. 8)

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol II:
Mesures per reforçar el
finançament empresarial
(art. 6)

Entitats de Dret Públic, clíniques o
centres hospitalaris, o entitats
privades de caràcter social

Rebaixa al 0% de l'IVA de béns contra
COVID19 entitats de Dret Públic,
clíniques o centres hospitalaris, o
entitats privades de caràcter social

https://bit.ly/2KuoBul

Empreses privades beneficiàries de
crèdits IDEA

Possible ajornament sense interessos
addicionals en el pagament de quotes
de març, abril, maig i juny de 2020 o
fins 2 mesos després de la fi de l'estat
d'alarma dels préstecs IDEA al sector
privat inactiu o amb reducció de
vendes/facturació que els
impedeixi/dificulte acomplir amb les
obligacions de pagament

https://bit.ly/2KuoBul

BOE
22/4/2021

BOE
22/4/2022

Estat

Estat

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol I:
Mesures per reduir els
costos de pimes i
autònoms (arts. 1 a 5)

Real Decret-llei 15/2020,
de 21 d'abril, de mesures
urgents complementàries
per recolzar l'economia i
l'ocupació. Capítol I:
Mesures per reduir els
costos de pimes i
autònoms (arts. 1 a 5)

Pymes i autònoms amb locals de
negoci llogats

Pymes i autònoms amb locals de
negoci llogats

Lloguers d'ús diferent a habitatge: En el
cas de llogaments amb activitat
suspesa o caiguda de facturació en el
mes anterior d'almenys un 75% sobre el
trimestre anterior que siguen:
a) Autònom, del mar o de mutualitat
que substitueixi al RETA o
b) Pimes que durant dos exercicis
anteriors consecutius reuneixin, a la
data del tancament cadascun d'ells,
almenys dos de les circumstàncies
següents: * Que el total de les partides
de l'actiu no supere els 4 milions
d'euros;* Que l'import net de la seva
xifra anual de negocis no supere els
vuit milions d'euros;
* Que el nombre mitjà de treballadors
empleats durant l'exercici no siga
superior a 50.
Podran sol·licitar fins el 23 de maig als
seus arrendadors, segons si són:
1) Arrendadors públics o grans tenidors
(titulars de més de 10 immobles urbans
excloent garatges i trasters, o més de
1.500m2): una moratòria en el
pagament de la renda arrendaticia
durant la durada de l'estat d'alarma més
fins 4 mesos, pagant aquestes rendes
fraccionadament en 2 anys sense
interessos.
2) Amb arrendadors privats "no grans
tenidors": a) l'arrendatari podrà
sol·licitar a l'arrendador un ajornament.
b) l'arrendador podrà disposar de fiança
(que haurà de reposar màxim en un
any)

https://bit.ly/2KuoBul

DOGV
21/04/2020

Generalitat

Decret Llei 4/2020 de 17
d'abril

Sol·licitants d'ajudes i ciutadania

DOGV
21/04/2020

Generalitat

Decret Llei 4/2020 de 17
d'abril

Sol·licitants d'ajudes i ciutadania

Real Decret-llei 14/2020

Contribuents que tinguen un volum
d'operacions en 2019 no superior a
600.000€ a efectes de l0Impost sobre
el Valor Afegit

BOE
15/4/2020

Estat

Modificacions de tràmits interns de
gestió de Generalitat:
1.Cobrament diferit (pagament a partir
de juliol) i fraccionat en 18 mesos del
cànon de sanejament que hauria de
carregar-se en les factures de l'aigua
https://bit.ly/2wWkowt
d'abril, maig i juny de 2020
2. Modificació de Decret Llei 3/2020,
permetent petició de dades a SEPE,
Seguretat Social i altres administracions
per gestionar ajudes per conciliació o
ERTO
3. Canvis en el càlcul de la Renda
Valenciana d'Inclusió (incloent
https://bit.ly/2wWkowt
actualització a l'IPC des de 1/1/2021)
Els terminis de presentació i ingrés de
les declaracions i autoliquidacions
tributàries el venciment de les quals es
produeixi a partir del 15 d'abril i fins el
20 de maig de 2020, s’estendran fins el
20 de maig de 2020. Si la forma de
pagament escollida és la domiciliació, el
termini de presentació de les
autoliquidacions s’estendrà fins el 15 de
maig de 2020. NO APLICABLE A: *
Contribuents subjectes a règim de
https://bit.ly/2VsjUXm
consolidació fiscal (art. 55 i ss. Llei
27/2014 de societats de capital) *
Entitats que tributen pel règim especial
de grups d'entitats de l'Impost sobre el
Valor Afegit regulat art. 163 quinquies i
ss. de la Llei 37/1992 de l'IVA. *
Presentació de declaracions regulades
pel Regalment (UE) nº 952/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 9
d'octubre de 2013, pel què s'aprova el

codi duaner de la Unió i/o pe la seva
normativa de desenvolupament

BOE
11/4/2020

Estat

Ordre TMA/336/2020

BOE
11/4/2021

Estat

Ordre TMA/336/2021. Art.
4

* Ajudes a entitats públiques que
adquireixin habitatges per al lloguer
públic. * Fixació de preus màxim al
Modificacions del Pla Estatal
lloguer d'habitatges públics. * Fixació
https://bit.ly/2VjOTol
d'Habitatge 2018-2021
d'ingressos màxims de persones
llogades en habitatges públics. *Altres
canvis de funcionament del Pla Estatal
d'Habitatge 2018-2021
Programa d’ajuda a persones
especialment vulnerables: víctimes
1) Persones: * Víctimes de violència
de gènere, * Objecte de desnonament de violència de gènere, persones
objecte de desnonament del seu
del seu habitatge habitual, * Sense
habitatge habitual, persones sense
casa, * Altres especialment
casa, etc........* Tràmit davant la CCAA;
vulnerables. 2) Per compte de les
anteriors: * Admin. Públiques, *
* Durant un termini màxim de 5 anys
https://bit.ly/2VjOTol
Empreses públiques, * Entitats sense (segons resolució de concessió) les
ànim de lucre, d'economia
persones beneficiàries comptaran amb:
col·laborativa o similars, sempre
a) El lloguer/cessió d'ús, per part de la
sense ànim de lucre, l'objecte de la
CCAA, d'un habitatge adequat a les
qual siga dotar d'una solució
seves circumstàncies. B) Ajudes de fins
habitacional a eixes persones
el 100% del preu de lloguer/cessió d'ús
amb el límit de 600 € al mes per

atendre les despeses de manteniment,
comunitat i subministraments bàsics
amb el límit del 100% d'aquests

BOE
11/4/2022

Estat

Ordre TMA/336/2021. Art.
2

Persones físiques arrendatàries
d'habitatge habitual que estiguen en
situació de vulnerabilitat econòmica i
social a conseqüència de la COVID19

DOGV
11/4/2020

GVA

Decret Llei 3/2020
(condicions pendents de
desenvolupar per Decret)

Treballadors conciliació

Programa d'ajudes per contribuir a
minimitzar l'impacte econòmic i social
de la COVI-19 en els lloguers
d'habitatge habitual. * Tràmit davant
CCAA fins el 30/09/2020 (pendent de
desenvolupar per la Generalitat
Valenciana de detalls de tràmits i
https://bit.ly/2VjOTol
definició d ela "vulnerabilitat econòmica
i social". * Ajudes fins el 100% de
lloguer (màxim 900€) durant 6 mesos. *
Compatible amb altres ajudes al lloguer
(sempre que la suma d'ajudes no
supere el 100% del preu del lloguer)
Ajudes econòmiques a treballadors que
han reduït la jornada laboral per
conciliació familiar per l'atenció de
persones menors, majors o dependents
al seu càrrec amb motiu de la
https//bit.ly/2JVIQ3Z
declaració de l'estat d'alarma per la crisi
sanitària provocada per la Covid-19: *
600€ si suspensió o reducció de
jornada entre el 81% i 100%. * 450€ si
suspensió o reducció de jornada entre

el 61% i 80%. * 300€ si suspensió o
reducció de jornada entre el 50% i el
60%

DOGV
11/4/2021

GVA

BOE
8/4/2020

Estat

DOGV
7/4/2020

GVA

DOGV
6/4/2020

GVA

BOE
1/4/2020

Estat

Ajudes econòmiques als treballadors i
les treballadores afectats per un ERTO:
Decret Llei 3/2020
150€ per persona afectada per ERTO
(condicions pendents de
Treballadors ERTO
post-estat d'alarma, amb prioritat per a
desenvolupar per Decret)
les persones beneficiàries les bases de
cotització de les quals siguen inferiors
Compatibilitat subsidis/prestacions per
desocupació amb retribució per treball
agrari en zones pròximes a la seva
residència per a desocupats,
Reial Decret-Llei 13/2020
Desocupats
treballadors amb activitat suspesa,
migrants amb permís de treball pròxim
a final i joves d'entre 18-21 anys de
tercers països
Bases reguladores de concessió directa
de subvencions a les entitats locals
Decret 43/2020
Entitats Locals (Serveis Socials)
titulars de serveis socials d'atenció
primària, per fer front a l'impacte de la
Covid-19
Ajudes a centres d'educació infantil i
escoles infantils municipals per l'import
Educació (Centres privats autoritzats i mensual de l'ajuda que hagués
Decret Llei 2/2020
centres municipals)
correspost abonar-se en aquests
centres, segons el seu alumnat
beneficiari de 0 a 3 anys matriculats
Possibilitat de disposar d'import de
Autònoms, Desocupats i Empresaris
Estat D.A. 20 Reial Decretplans de pensions en cas de
amb activitat suspesa per decret
Llei 11/2020
desocupació o aturada de l'activitat
d'alarma
derivades del Covid-19

https//bit.ly/2JVIQ3Z

https://bit.ly/39RgDGd

https://bit.ly/2yJiBLL

https://bit.ly/2URdySa

https://bit.ly/3e8Mc1m

BOE
1/4/2021

Estat

Art. 50 Reial Decret-Llei
11/2020

Autònoms i Empreses

BOE
1/4/2022

Estat

Art. 42 a 44 Reial DecretLlei 11/2020

Autònoms

BOE
1/4/2023

Estat

Art. 41 Reial Decret-Llei
11/2020

Emprenedors Turisme

BOE
1/4/2024

Estat

Art. 40 Reial Decret-Llei
11/2020

Empreses

BOE
1/4/2025

Estat

Art. 38 Reial Decret-Llei
11/2020

Empreses

Ajornament extraordinari del calendari
de reemborsament en préstecs
concedits per CCAA i Entitats Locals a
empresaris i autònoms afectats per la
crisi sanitària provocada per la Covid19
Flexibilització dels contractes de
subministrament d'electricitat, gas
natural i GLP per autònoms, possible
sol·licitar: a) Suspensió o canvi de
contracte (reducció de potència, etc.)
sense penalitzacions. b) Suspensió del
pagament de factures
electricitat/gas/GLP (es prorratejaran en
futures factures post-alarma)
Se suspèn, sense necessitat de
sol·licitud prèvia i durant un període
d'un any, el pagament d'interessos i
amortitzacions corresponents a
préstecs EMPRENDETUR concedits
per la Secretaria d'Estat de Turisme
Devolució per ICEX de despeses i
concessió d'ajudes per cancel·lació
d'activitats de promoció del comerç
internacional i altres esdeveniments
internacionals cancel·lats per la Covid19
Refinançament i modificació del
moment i termini per l'aportació de
garanties en les convocatòries de
préstecs concedits per la SGIPYME
pendents de resolució

https://bit.ly/3e8Mc1m

https://bit.ly/3e8Mc1m

https://bit.ly/3e8Mc1m

https://bit.ly/3e8Mc1m

https://bit.ly/3e8Mc1m

BOE
1/4/2026

Estat

Art. 35 Reial Decret-Llei
11/2020

BOE
1/4/2027

Estat

Art. 34 Reial Decret-Llei
11/2020

BOE
1/4/2028

Estat

Art. 33 Reial Decret-Llei
11/2020

BOE
1/4/2029

Estat

Art. 30 Reial Decret-Llei
11/2020

Poden sol·licitar ajornament de deutes
amb Seguretat Social que s'havien de
pagar entre abril i juny, amb un interès
reduït del 0,5%. L'import ajornat
s'amortitzarà mitjançant pagaments
Autònoms i treballadors
mensuals i determinarà un termini
d'amortització de 4 mesos per cada
mensualitat sol·licitada a partir del mes
següent al què aquella s'hagi dictat,
sense que passe en total de 12
mensualitats
Poden sol·licitar moratòria de 6 mesos,
sense interessos, per pagar les
cotitzacions socials a la Seguretat
Autònoms
Social de RETA i dels seus treballadors
corresponents al termini abril-juny
(norma general) o abril-juliol (activitats
suspeses per l'estat d'alarma)
Subsidi de desocupació excepcional
Treballadors el contracte dels quals
per fi de contracte temporal per valor
de mínim 2 mesos, acaba (durada
del 80% del IPREM furant un mes.
determinada, indeterminada, formació
Incompatible amb la renda bàsica
o relleu), i no dona dret a prestació
d'inclusió o semblants
* Subsidi extraordinari per falta
d'activitat, comiat o aturada d'activitat a
causa de la Covid-19. *Quantia: resultat
d'aplicar la base reguladora
corresponent a l'activitat que hagués
Persones integrades en el Sistema
deixat de desenvolupar el percentatge
Especial d'Empleats de la Llar del
determinat en aquest apartat. *El
Règim General de la Seguretat Social subsidi no podrà ser superior al Salari
Mínim Interprofessional, exclosa la part
proporcional de les pagues
extraordinàries. *Compatible amb altres
Treballs per compte propi o aliè, sense
poder superar el SMI. *Incompatible

https://bit.ly/3e8Mc1m

https://bit.ly/3e8Mc1m

https://bit.ly/3e8Mc1m

https://bit.ly/3e8Mc1m

amb el permís retribuït pel RDL 10/2020

BOE
1/4/2030

Estat

Art. 28 Reial Decret-Llei
11/2020 i Ordre
TED/320/2020 (BOE
4/4/2020)

Autònoms que hagin parat la seva
activitat o hagin vist reduïda la seva
facturació almenys un 75% com a
conseqüència de la Covid-19, amb
rendes inferiors a límits. Art. 28 (entre
2,5 i 3,5 IPREM segons
circumstàncies familiars)

Dret al "bono social" en
subministraments de l'habitatge habitual

BOE
1/4/2031

Estat

Reial Decret Llei 11/2020
(modificat per RDLlei
15/2020)

Persones físiques en situació de
vulnerabilitat

*Paralització de desnonaments,
moratòries hipoteques i pagament del
lloguer de l'habitatge habitual.
*Moratòria de la hipoteca del local
afecte a l'activitat econòmica. *Avals
per arrendataris en situació de
vulnerabilitat social i econòmica

DOGV
30/3/2020

GVA

Decret Llei 1/2020

AUTÒNOMS en general

Avals IVF per autònoms

https://bit.ly/3aYd8PE

AUTÒNOMS durant, almenys, entre
el 31/12/2019 i 14/3/2020 amb
ingressos 2019 menors de 30.000€

Suport econòmic i financer a les
persones treballadores autònomes
(1.500€ si tancament per RD 463/2020,
o 750€ si reducció de facturació >75%
sobre la mitjana del semestre anterior.
Compatible amb l'ajuda estatal
Seguretat Social. Incompatible amb
altres ajudes (municipals, etc)

https://bit.ly/39V9gF9

DOGV
30/3/2020 i
4/4/2020

GVA

Decret Llei 1/2020 i Decret
44/2020

BOE
18/3/2020
(modificat
8/4/2020)
BOE
18/3/2020
(modificat
8/4/2020)
BOE
18/3/2020
(modificat
8/4/2020)
BOE
18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

BOE
18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

Estat

Reial Decret-llei 8/2020

Pymes

Pla Accelera: avals ICO despeses
digitalització pymes

https://bit.ly/3aUsBjH

Estat

Reial Decret-llei 8/2020

Pymes

Pla Accelera: ajudes Red.es
digitalització pymes

https://bit.ly/3aUsBjH

Reial Decret-llei 8/2020

Titulars d'explotacions agràries amb
préstecs situació de sequera de 2017

Possible prolongar fins en un any, que
podrà ser e carència, el període
d'amortització dels préstecs subscrits.
Increment de cost d'aval SAECA
(Societat Anònima Estatal de Caució
Agrària) finançat per l'Estat

https://bit.ly/3aUsBjH

Reial Decret-llei 8/2020

PIMES internacionals o en procés
(exporta +33% o regularment) i
COVID motiva falta de liquidesa o
finançament

Línia de cobertura asseguradora

https://bit.ly/3aUsBjH

Empreses i autònoms

Per facilitar el manteniment de
l'ocupació i pal·liar els efectes
econòmics de la Covid-19, el Ministeri
d'Assumptes Econòmics i
Transformació Digital atorgarà avals al
finançament concedida per entitats de
crèdit, establiments financers de crèdit,
entitats de diners electrònics, entitats
de pagaments a empreses i autònoms
per atendre necessitats derivades,
entre d'altres, de la gestió de factures,
pagament de nòmines i a proveïdors,
necessitat de circulant, venciment
d'obligacions financeres o tributàries o
altres necessitats de liquides. També es
podran destinar els avals a la
Compañia Española de Refinançament,
Sociedad Anónima (CERSA) així com a

Primer tram:
https//bit.ly/3aUsBjH
Segon tram:
https://bit.ly/3b467fU

Estat

Estat

Estat

Reial Decret-llei 8/2020
(art. 9) i Resolució 25/3/20
(BOE 26/3/20) i Resolució
10/4/20 (BOE 11/4/20)

pagarés incorporats al Mercat de
Renda Fixa de l'Associació
d'Intermediaris d'Actius Financers
(AIAF) i al Mercat Alternatiu de Renda
Fixa (MARF)

BOE
18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

Estat

Reial Decret-llei 8/2020
(art. 17) modificat per
RDLlei 11/20 (DF1.8),
13/20 (DF2) i 15/20
(DF8.1)

Prestació extraordinària per aturada
d'activitat per als afectats per declaració
de l'estat d'alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19. Import: 70% base
reguladora (0 70% de la base mínima si
AUTÒNOMS (RETA, agraris i mar)
el període cotitzat és insuficient per
les activitats dels quals queden
tenir dret a la prestació). Es cobra fins
suspeses o facturació baixe + 75%,
l'últim dia del mes en el què finalitze
s/6 mesos anteriors, o mateixos
https://bit.ly/3aUsBjH
l'estat d'alarma. NOVETAT 8/4/2020:
mesos que l'any passat, o s/12 mesos
*Compatible amb altres ajudes de la
anteriors segons perfil de l'autònom
Seguretat Social (viudetat, etc.).
(art. 17)
*Treballadors de la mar: Incompatible
amb prestació per amarre de flota. *La
gestió d'aquesta prestació correspondrà
a les mútues col·laboradores amb la
Seguretat Social o a l'Institut Social de
la Marina

BOE
18/3/2020
(modificat
8/4/2020)

Estat

Reial Decret-llei 8/2020

Empreses

https://bit.ly/34k8cSA

Reial Decret 7/2020

Deutors tributaris

Ajornament 6 mesos deutes tributaris

https://bit.ly/34k8cSA

Estat

Reial Decret 7/2020

Bonificació 50% quotes empresarials de
Seg.Social per contingències comunes,
desocupació, Fogasa i FP dels
treballadors amb contractes de caràcter
fixes discontinu que inicien o
Emreses del sector Turisme (i comerç mantinguen en alta durant eixos mesos
https://bit.ly/34k8cSA
i hostaleria vinculats)
les empreses privades del sector
turisme (o comerç i hostaleria,
vinculades al sector turisme) que
generen activitat productiva en els
mesos de febrer, març, abril, maig i
juny)

Estat

Reial Decret 7/2020

Empreses del sector Turisme
(activitats CNAEs llistat D.A.1ª)

Finançament ICO (ampliació línia 2019
per compensar fallida

https://bit.ly/34k8cSA

Famílies

Ajudes econòmiques o la prestació
directa de distribució d'aliments a
xiquets beneficiaris de beca/ajuda de
menjador

https://bit.ly/34k8cSA

Estat

Reial Decret 7/2020

BOE
13/3/2020
(modificat
8/4/2020)

Estat

BOE
13/3/2020
(modificat
8/4/2020)
BOE
13/3/2020
(modificat
8/4/2020)

https://bit.ly/3aUsBjH

Ajornament extraordinari del calendari
de reemborsament en préstecs
concedits per la Secretaria General de
la Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa

BOE
13/3/2020
(modificat
8/4/2020)

BOE
13/3/2020
(modificat
8/4/2020)

PERSONES FÍSIQUES (treballadores
o empresaris) en desocupació o
Moratòria per al pagament de crèdits
reducció d'ingressos per sota de
hipotecaris
3xIPREM (ajustable a criteris
REL8/2020) a causa de la Covid 19

Estat

Reial Decret 7/2020

