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Índex de les novetats COVID-19 per persones autònomes

Mesura de la prestació extraordinària per cessament
d'activitat
Mesures en l’àmbit de la Seguretat Social

1. Mesures de l'Estat

Mesures en l’àmbit tributari
Mesures en l'àmbit financers
Ajuts en l’àmbit social
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Índex de les novetats COVID-19 per persones autònomes

Mesura de compensació de pèrdues per a els/les
autònoms/es persones físiques

2. Mesures de la
Generalitat de
Catalunya

Mesures en l’àmbit tributari
Mesures en l'àmbit financer
Ajuts en l’àmbit social
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat

1
1

Prestació extraordinària per cessament d'activitat

Totes les persones autònomes amb activitat econòmica que s'hagi vist afectada per la situació
de l'estat d'alarma, o bé perquè s'ha suspès o bé perquè s'han reduït els seus ingressos,
poden sol·licitar el cobrament de la prestació per cessament d'activitat extraordinari, sense
necessitat de tenir la cotització prèvia exigida de la cobertura per cessament d'activitat i sense
haver de donar-se de baixa ni en l'Agència Tributària ni tampoc en la Seguretat Social.
Referència
normativa

Persones
beneficiàries

Article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.







Autònoms/es persones físiques.
Autònoms/es societaris/àries.
Autònoms/es administradors/es.
Autònoms/es de cooperatives inclosos en el RETA.
Autònoms/es familiars col·laboradors.
Autònom/es en situació de pluriactivitat.

Exclusions: no podran sol·licitar el cessament extraordinari d'activitat:
 Autònoms/es que estiguin cobrant una prestació de baixa per malaltia comuna o
accident no laboral o per malaltia professional o accident de treball.
 Autònoms/es que estiguin cobrant la prestació per naixement.
 Els/les professionals que paguen una mutualitat com a sistema de cotització alternatiu
al RETA.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat

1
1

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
Complir algun dels dos motius que donen accés al cessament d’activitat:
 O bé tenir un CNAE d'activitat que es trobi entre les activitats suspeses per
motiu de l'estat d'alarma. Nota aclaridora: aquestes activitats suspeses són les
activitats incloses en l'annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat per
l'article únic.5 del Reial decret 465/2020, de 17 de març.

Requisits

 O haver reduït la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita
la prestació, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del
semestre natural anterior, per tant, cal comparar la facturació del mes de març
en relació a la mitjana de facturació de setembre de 2019 a febrer de 2020.

Nota aclaridora: aquelles persones autònomes que portin menys de 6 mesos d'alta en el
RETA, es farà la mitjana de la facturació dels mesos que porta donat d'alta.
Nota informativa: les activitats incloses en el llistat de CNAE següent, hauran d'haver
reduït la seva facturació almenys en un 75% durant el mes natural anterior al que se
sol·licita la prestació en relació amb la mitjana de facturació dels últims 12 mesos:
 5912: Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió.
 5915: Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo.
 5916: Activitats de produccions de programes de televisió.
 5920: Activitats d'enregistrament de so i edició musical.
 9001: Arts escèniques.
 9004: Gestió de sales d'espectacles.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat

1
1

Requisits

(cont.)

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
 Estar en situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) en data d'inici de l'estat d'alarma, això és, a 14/03.
 Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No
obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la
facturació no es complís aquest requisit, s'obre un termini de 30 dies naturals
perquè la persona autònoma aboni el deute pendent i es posi en situació de
corrent de pagament.
Nota informativa: la persona autònoma que abans del dia 14/03 tingués concedit un
ajornament per un deute, és considerada com al corrent de pagament i per tant, podrà
sol·licitar el cessament d'activitat extraordinari.

Durada

 1 mes (des del 14/03 fins al 13/04), però en estar prorrogat l'estat d'alarma
fins al dia 10/05, el cobrament de la prestació s'ampliarà fins a l'últim dia del
mes en què s'aixequi l'estat d'alarma, per tant, de moment es cobrarà fins al
31/05.
Nota aclaridora: es podria arribar a cobrar:
 Els 17 dies de març (des del 14/03 fins al 31/03).
 El mes d'abril complet.
 El mes de maig complet.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat

1
1

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
El 70% de la base reguladora, és a dir, el 70% de la mitjana de les bases de
cotització dels últims 12 mesos cotitzats. Podem trobar-nos dos casos:

Quantia

 Les persones autònomes que porten més de 12 mesos d'alta en el RETA:
cobraran el 70% de la mitjana de les bases de cotització dels últims 12 mesos
amb els següents límits:
 Si no teniu fills/es: 1.098,09 €.
 Si teniu un fill/a: 1.254,96 €.
 Si teniu dos o més fills/es: 1.411,83 €.
Nota informativa: el càlcul de la prestació segueix el procediment establert en l'article 339
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

 Les persones autònomes que porten menys de 12 mesos d'alta en el RETA:
cobraran el 70% de la base mínima de cotització vigent (que en aquest any 2020
és de 944,40 €):
944,40 * 70% = 661,08 €
Nota informativa: el cobrament dels mes de març no serà pel mes complet sinó per la part
proporcional dels dies des del 14/03 al 31/03.

Nota informativa: la mútua ha començat a pagar la prestació el dia 17/04.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat
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Termini
presentació
sol·licitud

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
 La persona autònoma que ho sol·liciti pel motiu de suspensió: ho pot
sol·licitar des del dia 14/03 fins a l'últim dia del mes següent en què finalitzi
l'estat d'alarma. A dia d’avui es pot sol·licitar fins al 30/06.
 La persona autònoma que ho sol·liciti pel motiu de reducció: ho pot
sol·licitar des de l'1 d'abril fins a l'últim dia del mes següent en què finalitzi
l'estat d'alarma. A dia d’avui es pot sol·licitar fins al 30/06.
 La mútua que vau triar quan us vau donar d'alta en Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA).

Lloc
presentació
sol·licitud

Nota informativa: si no sabeu quina és la vostra mútua podeu mirar-ho:
 En el document físic d'alta en el RETA (model TA0521).
 En la seu electrònica de la Seguretat social (es necessita identificació
electrònica) – Ciutadans – Informes i certificats – Duplicat de resolució/alta/baixa
en Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms.

 El llistat de mútues col·laboradores de la Seguretat Social, el podeu trobar
en el següent enllaç:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/39641/.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat
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Forma
presentació
sol·licitud

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
 Cada mútua té el seu propi formulari que es pot enviar directament pel seu
lloc web.
 En general, els documents que cal enviar a la mútua són els següents:
 Formulari de sol·licitud.
 Model 145 (algunes mútues ja ho tenen integrat en el formulari de
sol·licitud).
 Declaració jurada que totes les dades que s'aporten són certs
(algunes mútues ja el tenen integrat en el formulari de sol·licitud).
 DNI per les dues cares.
 Cada mútua ha habilitat un espai en el seu lloc web per a tramitar la
sol·licitud per cessament d'activitat extraordinari.
Fremap
 Tramitació:
https://sweb.fremap.es/CeseActividad/Solicitud/Formulario.aspx.
 Resolució dubtes: 900 610 061.
 Preguntes freqüents:
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacionextraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat
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Forma
presentació
sol·licitud

(cont.)

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
Egarsat
 Tramitació: https://www.egarsat.es/wpcontent/uploads/2020/03/PRDO110Modelo_Formulario_Solicitud_Prestaci%C3%B3n_Extraordinaria-CATACOVID-19.pdf.
 Resolució dubtes: descàrrega sol·licitud coronavirus@egarsat.es i
enviament de la sol·licitud a catacovid@egarsat.es.
 Preguntes freqüents: https://www.egarsat.es/actualizacion-preguntasfrecuentes-prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad-covid-19/.
Asepeyo
 Tramitació: https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-alcoronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-solicitud-por-cese-deactividad-como-lo-hago/#solicitud
 Resolució de dubtes: 900 151 002
 Preguntes freqüents: https://www.asepeyo.es/wp-content/uploads/Guiacovid-autonomos.pdf
 https://www.asepeyo.es/dudas/
 https://www.asepeyo.es/dudas/coronavirus/
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
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Forma
presentació
sol·licitud

(cont.)

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
Mc Mutual
 Tramitació: https://www.mc-mutual.com/covid19.
 Resolució de dubtes: https://www.mcmutual.com/contacto/contacto/solicitud_información.
 Preguntes freqüents: https://www.mc-mutual.com/es/prestacionextraordinaria-covid-19.
Mutua intercomarcal
 Tramitació: https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/covid-autonomo
a través del formulari de sol·licitud de la Mutua online.
 Resolució dubtes: covid19@mutua-intercomarcal.com.
 Preguntes freqüents:
http://webe.emv3.com/intercomarc/imagenes/mutua2020/FAQscovid19.pdf.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat
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Forma
presentació
sol·licitud

(cont.)

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
Fraternidad
 Tramitació:
https://extranet.fraternidad.com/fraternidad.extranet.ae.web/login/login.a
spx?tu=16.
 Resolució de dubtes: 914 183 240.
 Preguntes freqüents: https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-porcese-de-actividad-del-trabajador-autonomo-cata-por-covid-19.
Activa mutua
 Tramitació: https://servimutua.activamutua.es/es/public/cata.
 Resolució dubtes: ceseautonomocovid@activamutua.es.
 Preguntes freqüentes: https://www.activamutua.es/wpcontent/uploads/2020/04/2020-04-10-FAQ-PRESTACI%C3%93NEXTRAORDINARIA-CESE-ACTIVIDAD-AUT%C3%93NOMOS.pdf
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat

1
1

Aclariments

Prestació extraordinària per cessament d'activitat
 Si una persona autònoma té dues activitats i una està suspesa per l'estat
d'alarma però no l'altra activitat, podrà demanar el cessament extraordinari
d'activitat, i tot dependrà del CNAE en el qual figuri en l'alta en la Tresoreria
General de la Seguretat Social respecte de l'activitat principal.
 La persona autònoma que li hagi estat concedit el cessament d'activitat pel
motiu de reducció podrà compatibilitzar el cobrament de la prestació amb
continuar facturant la seva activitat sempre que continuï complint amb el
requisit de reducció del 75%. I a més haurà de continuar estant d'alta en el
RETA i en l'Agència Tributària.
 La persona autònoma que li hagi estat concedit el cessament d'activitat pel
motiu de suspensió, no podrà facturar i podrà donar-se de baixa en el
RETA i en l'Agència Tributària. Només s'exigeix estar donat d'alta en el
RETA a data de 14/03.
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Mesures de l'Estat: la prestació extraordinària per cessament
d'activitat
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Prestació extraordinària per cessament d'activitat
 La persona autònoma no haurà de pagar la seva quota d'autònoms però sí
que continuarà cotitzant perquè l'entitat gestora s'encarregarà del
pagament d'aquesta.

Aclariments

(cont.)

Nota aclaridora: en el cas que t'hagin concedit el cessament d'activitat i hagis pagat
la quota de març, la Seguretat Social et retornarà d'ofici la part proporcional de la
quota des del dia 14 al dia 31 de març; aquesta devolució es començarà a fer la
segona quinzena del mes de maig. En el cas que tinguessis algun deute pendent se't
descomptarà d'aquest deute.

 La persona autònoma no reduirà els períodes de prestació per cessament
d'activitat als quals pugui tenir dret en el futur, això és, que la prestació que
pugui cobrar per aquesta situació excepcional no comptarà com consumida
a l'efecte de sol·licitar la prestació més endavant.
 El cobrament de la prestació per cessament d'activitat és compatible amb
el cobrament d'altres prestacions que no impedeixen treballar, com la
pensió de viduïtat, la pensió d'incapacitat, la jubilació activa, etc. No
obstant això no seria compatible amb la prestació de baixa per malaltia o
accident i amb la prestació per naixement.
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Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
1

Moratòria en el pagament de la quota d'autònoms
i de la quota empresarial a Seguretat Social

Totes les persones autònomes amb activitat econòmica que no s’hagi suspès o que no s'han
reduït els seus ingressos en un 75%, i que por tant, no ha pogut sol·licitar el cobrament de la
prestació per cessament d'activitat extraordinari, poden sol·licitar una moratòria de 6 mesos
(sense interès) en el pagament dels mesos de maig, juny i juliol, de les seves quotes
d'autònoms, així com de les cotitzacions dels seus treballadors/es.
Referència
normativa

L'article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front
al COVID-19, modificat per la disposició final 3.1 del Reial decret llei 13/2020,
de 7 d'abril.

Persones
beneficiàries

 Persones autònomes que mantenen la seva activitat perquè no han pogut
accedir a la prestació per cessament d'activitat extraordinària.
 Persones autònomes que tinguin contractats/des a treballadors/es i no
hagin sol·licitat l’ERTO extraordinari per força major.
 S'establiran per ordre ministerial.

Requisits

Nota informativa: per a les persones autònomes qui no compleixin els requisits per a
l'accés a aquesta moratòria o que així ho decideixin, podran sol·licitar l'ajornament al
0,5% d'interès de les quotes de maig i de juny.
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2

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
1

Moratòria en el pagament de la quota d'autònoms
i de la quota empresarial a Seguretat Social

Termini i lloc
presentació
sol·licitud

 Important: respecte a la moratòria de la quota empresarial a Seguretat Social de les
persones treballadores per compte d'altri, només es podrà sol·licitar per a la part de
les contingències comunes i de les quotes de recaptació conjunta (desocupació,
formació professional i FOGASA), no per a part de les contingències professionals ni
per a la quota obrera, que hauran de ser ingressades en el període que els
correspongui
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2

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
1

Aclariments

Moratòria en el pagament de la quota d'autònoms
i de la quota empresarial a Seguretat Social
 Per a més informació consultar les preguntes freqüents de la Seguretat
Social:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-31724528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b57c597923e568/5e520087-dc2f-4375-922143a9fdb62658?changeLanguage=es.
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2

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
2

Ajornament en el pagament de les deutes amb la Seguretat Social

Totes les persones autònomes podran sol·licitar un ajornament amb un 0,5% d’interès en el
pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social contretes entre els mesos d'abril i juny de
2020.
Referència
normativa

L'article 35 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer
front al COVID-19 modificat per la disposició final 10.4 del Reial decret llei
15/2020, de 21 d'abril.

Persones
beneficiàries

 Persones autònomes (i empreses) que no han sol·licitat moratòria del
pagament de les quotes d'autònoms i de les cotitzacions empresarials
dels mesos d'abril a juny de 2020.

Requisits

 No tenir un altre ajornament en vigor per deutes corresponents a
períodes anteriors.

Característiques

 L'ajornament es concedeix mitjançant una única resolució, amb
independència del nombre de mensualitats que comprengui.
 El pagament del deute ajornat es fracciona en pagaments mensuals i
en un termini de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del
mes següent al que aquella s'hagi dictat, sense que superi en total les
12 mensualitats.
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2

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
2

Ajornament en el pagament de les deutes amb la Seguretat Social

Característiques

 Des del 10/04/2020 no és necessari constituir garanties per a ajornar el
pagament de deutes amb la Seguretat Social quan aquestes siguin
iguals o menors a 150.000 €.

Termini
presentació
sol·licitud

 L'ajornament en el pagament de les quotes corresponents al mes
d'abril: fins al dia 10/04.
 L'ajornament en el pagament de la quota corresponent al mes de maig
o, en defecte d'això, la moratòria de les quota d'aquest mes de maig:
des del dia 01/05 al dia 10/05.
 L'ajornament en el pagament de la quota corresponent al mes de juny o,
en defecte d'això, la moratòria de les quota d'aquest mes de juny: des
del dia 01/06 al dia 10/06.

(cont.)

Lloc
presentació
sol·licitud

 Les sol·licituds han d'entrar per la web de la Seguretat Social - seu
electrònica – empreses – recaudació – ajornament per el pagament de
deutes amb la seguretat social.
Nota informativa: si només s'ajornen les quotes empresarials d'els/les
treballadors/es s'haurà de presentar una única sol·licitud per NIF d'empresa. Si
s'ajornen tant les quotes empresarials d'els/les treballadors/as més la quota
d'autònoms del/l'empresari/ària, haurà de presentar-se dues sol·licituds.
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2

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
2

Ajornament en el pagament de les deutes amb la Seguretat Social

Aclariments

 Amb aquest ajornament la persona autònoma és considerada al corrent de
les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 Aquest ajornament és incompatible amb la moratòria de cotitzacions
socials a empreses i autònoms.
 Les persones autònomes que no compleixin els requisits per a poder
aplicar la moratòria de les seves cotitzacions a la Seguretat Social, podran
aplicar aquest ajornament.
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Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
3

Prestació excepcional per accident de treball en el cas de baixa per COVID-19

Tots les persones autònomes, així com les persones treballadores per compte d'altri que hagin
contret la malaltia del coronavirus (contagi), o que hagin de romandre en quarantena por
prevenció (aïllament), i que tinguin el corresponent comunicat de baixa expedit pel seu
metge/mèdica de capçalera, tenen dret a una baixa i a cobrar la corresponent prestació com si
fos un accident de treball, amb independència del temps que hagin estat cotitzant en el RETA
(cas de persones autònomes) o en el Règim General (cas de persones treballadores per
compte d'altri).
Referència
normativa

L’article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten
determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la
salut pública, modificat per la disposició final 1 del Reial decret llei 13/2020, de
7 d'abril.

Persones
beneficiàries

 Persones autònomes.
 Persones treballadores per compte d’altri.

Requisits

 Trobar-se d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social, en la data de
prèvia del contagi o del aïllament.
 Estar en possessió del comunicat de baixa mèdica expedit per contagi o
per aïllament. Nota aclaridora: els comunicats de baixa, de confirmació i d'alta

corresponen al Servei Català de la Salut, i no a la mútua. I quan es tingui coneixement
del període d'aïllament / contagio amb posterioritat a l'inici d'aquest, s'emetran els
comunicats amb caràcter retroactiu.
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2

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit de la Seguretat Social
3

Prestació excepcional per accident de treball en el cas de baixa per COVID-19

Durada

Quantia

Termini
sol·licitud

 La durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat
de baixa i el corresponent comunicat d'alta.
 La durada estimada es fixa entre 5 i 30 dies naturals.
 Des de la data de la baixa inicial, hi ha un termini de 7 dies naturals per a
emetre el primer part de confirmació.
 Els successius parts, en cas de ser necessaris, podran emetre's amb una
diferència de 14 dies naturals entre si.
 Des de el dia següent al de la baixa: el 75% de la base reguladora, és a dir, el
75% de la base de cotització del mes anterior al de la baixa / 30 dies x dies de
baixa en el mes.

 Es pot sol·licitar aquesta prestació excepcional des del 12/03, data en la qual
entra en vigor del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març.
 Les parts emesos amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei
6/2020 seran reconvertits d'ofici a la contingència d'accident de treball, sempre
que el comunicat de baixa es correspongui amb un diagnòstic relacionat amb
la COVID-19.
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Prestació excepcional per accident de treball en el cas de baixa per COVID-19

Tramitació
sol·licitud

 Font: Mutua universal.
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Prestació excepcional per accident de treball en el cas de baixa per COVID-19

Aclariments

 Aquesta baixa es tramitarà per la via de malaltia comuna però a l'efecte de
la prestació econòmica de la incapacitat temporal, això és, de la baixa, es
consideren situacions assimilades a accident de treball, el que significa que
aquesta baixa es cobrarà com si fos un accident de treball.
 El comunicat de baixa i els de confirmació podran ser emesos sense la
presència física de la persona autònoma o de la persona treballadora per
compte d'altri, sempre que existeixi indicació de l'autoritat en cas d'aïllament
i constatació de la malaltia pels mitjans disponibles en el Servei de Salut
(històries clíniques).
 Per a més informació podeu consultar les instruccions aclaridores relatives
al nou procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut (sps)
per coronavirus, conforme al reial decret llei 6/2020, de 10 de març.
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Ampliació del termini de presentació dels impostos trimestrals

Totes les persones autònomes poden retardar fins al 20/05/2020 la presentació dels models
tributaris corresponents al primer trimestre de l'exercici 2020 que haurien d'haver-se presentat
el dia 20/04/20. Els models que es poden retardar son:
Model 130
Model 111
Model 303
Model 131
Model 115
Model 349
Nota informativa: les empreses també poden ajornar els models 202 i 123.

Referència
normativa

 Article 1 del Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el
termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i
autoliquidacions tributàries.
 Autònoms/es persones físiques amb un volum d'ingressos inferior a 600.000
€ en l'exercici 2019.

Persones
beneficiàries Nota informativa: també es poden beneficiar les pimes amb un volum d'ingressos inferior
a 600.000 € en l'exercici 2019. I les Administracions públiques (inclosa la Seguretat Social)
amb un pressupost inferior a 600.000 €.

Aclariments

 Les persones que vulguin domiciliar el pagament, el termini de presentació
s'amplia fins al 15/05/2020.
 Les persones que els surtin les declaracions negatives o a pagar i vulguin
fer-ho amb NRC, el termini de presentació s'amplia al 20/05/2020.

Nota aclaridora: els contribuents que ja haguessin presentat les declaracions i haguessin
domiciliat el pagament, el càrrec se'ls passarà el 20/05.
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Ajornament en el pagament dels impostos trimestrals / mensuals

Totes les persones autònomes poden ajornar 6 mesos el pagament dels models tributaris
corresponents o bé al primer trimestre de l'exercici 2020, o bé als mesos de març a maig quan
la presentació és mensual, sent els models més habituals els següents:
Model 130
Model 111
Model 303
Model 131
Model 115
Nota informativa: les empreses també poden ajornar els models 202 i 123.

Si es paga l'ajornament en els primers 3 mesos no es generaran interessos, si es paga a partir
del mes 4 fins al mes 6, es reportaran interessos del 3,75%. Per exemple:

Referència
normativa

L'article 14 Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Beneficiàries

 Autònoms/es persones físiques amb un volum d'ingressos inferior a
6.010.121,04 € en l'exercici 2019.

Nota informativa: també s'aplica a les pimes amb el mateix volum d'ingressos.
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Ajornament en el pagament dels impostos trimestrals / mensuals

Requisits (cont.)

 Ajornar el deute dels models tributaris per 6 mesos, per tant:
 Els models tributaris que hem de presentar fins al 20 d’abril, els
podrem pagar com a data límit el 20 d’octubre.
 Els models tributaris que hem de presentar fins al 20 de maig, els
podrem pagar com a data límit el 20 de novembre.
 No superar els 30.000 € el volum del que es vulgui ajornar.
 Trobar-se en període voluntari de pagament.

Durada

 Aquesta mesura estarà vigent en el període de temps comprès entre el
13/03 i el 30/05.
 Els/les autònoms/es persones físiques que liquiden els seus impostos
amb periodicitat trimestral, només els aplicarà aquesta mesura per a la
presentació del primer trimestre.

Presentació
sol·licitud
d’ajornament

 Ho pot presentar la pròpia persona autònoma, si disposa d'un certificat
digital o la gestoria.
 Emplenar el corresponent model tributari per la seu electrònica de
l'Agència Tributària.
 Quan anem a seleccionar l'opció del pagament, cal punxar en
"Reconeixement de deute amb sol·licitud d'ajornament" i signar i enviar el
model.
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Presentació
sol·licitud
d’ajornament

(cont.)

Ajornament en el pagament dels impostos trimestrals
 Una vegada enviat tenim dues opcions per a ajornar el pagament:
 O bé en el mateix moment de la presentació, en punxar signar i enviar
se'ns obre una pantalla per a començar amb el procés de sol·licitud de
l'ajornament.
 O bé en un moment posterior, s'accedeix a la seu electrònica – Tràmits
destacats - Ajornament i fraccionament del pagament de deutes.
 Les instruccions per a emplenar el formulari de sol·licitud per ajornament
extraordinari seran les següents:
 Important: marcar la casella “Sol·licitud acollida al Reial decret llei
7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a
respondre a l'impacte econòmic del COVID-19”.
 En “Tipus de garanties ofertes”: marcar l'opció “Exempció”.
 En “Proposta de terminis - núm. de terminis”: posar “1”.
 En “Periodicitat”: marcar l'opció “No procedeix”.
 En “Data primer termini”: posar la data corresponent a comptar un
termini de 6 mesos des de la data de fi del termini voluntari de
presentació de la declaració. Les declaracions corresponents al primer
trimestre vencen el 20/05, per tant, la data a anotar serà 20/11/2020.
 Important: en “Motiu de la sol·licitud”: incloure l'expressió “Ajornament
RDL”.
 Presentar la sol·licitud fent clic a “Signar i enviar”.
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Aclariments

Ajornament en el pagament dels impostos trimestrals
 El volum d'ingressos es pot comprovar mirant els següents documents:
 Model 390 de l'exercici 2019
 Model 100 de l'exercici 2019.
 No es requereixen garanties ni avals per a poder realitzar aquest
ajornament extraordinari.
 Recordeu que la quantitat màxima que es pot ajornar és de 30.000 € en
total, per tant, heu de tenir en compte que la suma de totes les
declaracions a ajornar no ha de passar d'aquest import, i també heu de
tenir en compte si ja teníeu altres ajornaments concedits anteriors.
 Per a més informació consulta les instruccions per a sol·licitar ajornaments
d'acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms
contemplades en el Reial decret llei 7/2020 de 12 de març, adaptades a
les mesures tècniques desenvolupades.
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Renuncia tàcita al règim de mòduls

A l'efecte de poder ajustar la tributació a la situació actual de pèrdues que estan experimentant
un gran número de persones autònomes, es permet la renúncia tàcita al col·loquialment
conegut com a règim de mòduls que és un mètode de tributació estimada i es passi al mètode
de tributació real.
Referència
normativa
Persones
beneficiàries

Aclariments

 Article 10 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents
complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.
 Autònoms/es persones físiques que tributen l’IRPF en el règim de estimació
objectiva i l’IVA en el règim especial simplificat.
Nota informativa: el llistat d'activitats que poden estar en mòduls, es pot trobar en la
vigent ordre de mòduls Ordre HAC/1164/2019, de 22 de noviembre.

 La renúncia és tàcita, bastarà que es presenti el primer trimestre (ajornat
fins al 20/05/2020) a través del model 130 en estimació directa simplificada
d'IRPF i del model 303 en règim general d'IVA.
 La renúncia estarà vigent fins a finals d'any. La persona autònoma durant el
mes de desembre i amb efectes a 01/01/2021 haurà de presentar una
modificació de la declaració censal (model 036 o model 037) per a tornar a
sol·licitar els mòduls, si continuen complint els criteris per a la seva
aplicació. Nota aclaridora: també podrà renunciar presentant el corresponent model

131 (en estimació objectiva d'IRPF) i el corresponent model 303 (en règim simplificat)
en el termini del primer trimestre de l'exercici 2021, això és, del 01/04/2021 al
20/04/2021.
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Modificació de les dades base per a calcular l’import trimestral del mòdul

Les persones autònomes que tributin l'IRPF i l'IVA pel règim de mòduls, i que no facin la
renúncia tàcita per a passar a tributar l'IRPF per estimació directa simplificada i l'IVA pel règim
general, podran rebaixar l'import dels mòduls, ja que no es tindran en compte en el càlcul de
l'import a pagar dels mòduls de cada trimestre natural, els dies naturals que hagin estat sota
l'estat d'alarma, és a dir que no computaran els dies des del 14/03/2020 fins a la data
d'aixecament de l'estat d'alarma.
Referència
normativa
Persones
beneficiàries

Aclariments

 Article 11 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents
complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.
 Autònoms/es persones físiques que tributen l’IRPF en el règim de estimació
objectiva i l’IVA en el règim especial simplificat.
Nota informativa: el llistat d'activitats que poden estar en mòduls, es pot trobar en la
vigent ordre de mòduls Annex II de l’ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre.

 En el càlcul dels mòduls del primer trimestre es computaran 13 dies, els
dies compresos entre 01/01/2020 i 13/03/2020.
 I en el càlcul dels mòduls del segon trimestre es computaran els dies
compresos entre la data de l'aixecament de l'estat d'alarma i el 30/06/2020.
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Rebaixa del tipus d’IVA de la venda de material sanitari

Les persones autònomes (i qualsevol tipus d'empresa) que realitzin vendes interiors de
productes sanitaris a clíniques i hospitals públics i privats, rebaixaran l'IVA del 21% al 0%.
Referència
normativa

 Article 8 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents
complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.

 Autònoms/es persones físiques i pimes que venguin material sanitari inclòs
Persones
en el llistat de l’annex del Reial decret llei 15/2020, a les següents entitats:
beneficiàries
 Clíniques o centres hospitalaris públics.
 Entitats privades de caràcter social.
Durada

 Des de el 23/04/2020 fins a el 31/07/2020.

Aclariments

 Aquestes vendes hauran de ser documentades en la factura com a
"operacions exemptes”.
 No serà aplicable a farmàcies ni, per tant, a les persones usuàries que
adquireixin aquests productes, que hauran de continuar pagant el 21%
d'IVA.
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Línies d'avals ICO per a persones autònomes i per a emprenedors

L'Institut de Crèdit Oficial posa a la disposició de les persones autònomes i de les empreses
una línia d'avals per a facilitar-los l'accés al crèdit, i que tramitaran les entitats financeres
col·laboradores. Aquesta línia està dirigida a avalar operacions de noves línies de finançament
o ampliació de les ja obertes per l'autònom o per l'empresa, que serveixin per a atendre
despeses com a pagaments de salaris, pagament de factures a proveïdors, pagaments
d'impostos, necessitats de liquiditat incloent les derivades de venciments d'obligacions
financeres. Nota aclaridora: no es podrà aplicar per a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes
anteriors.

Referència
normativa

 Article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19,
modificat per la disposició final 8.4 del Reial decret llei 15/2020, de 21
d'abril.
 Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i
Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres
de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer
tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar
els efectes econòmics del COVID-19.

Persones
beneficiàries

 Persones autònomes que necessiten ser avalades per a:
 Sol·licitar nous préstecs formalitzats a partir del 18/03/2020.
 Sol·licitar ampliacions o renovacions a partir del 18/03/2020.
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Línies d'avals ICO per a persones autònomes i per a emprenedors

Requisits

 No figurar com a morosos en els fitxers del CIRBE a data a 31/12/2019.
 No estar en procediment concursal, o haver presentat sol·licitud de concurs o
sigui sol·licitat pels seus creditors a data del 17/03/2020.
 No utilitzar el finançament avalat per a la cancel·lació o amortització anticipada
de préstecs preexistents.

Durada

 El termini de l'aval ha de ser igual al termini de durada de l'operació financera
sent aquest d'un màxim de 5 anys, per tant, els préstecs avalats han de ser
com a màxim de 5 anys.

Quantia

 L'aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i
de les renovacions.
 L'aval no cobreix conceptes diferents al principal de l'operació, com ara
pagament d'interessos, comissions o altres despeses inherents a les
operacions.

Termini
sol·licitud

 A partir del 18/03/2020 i fins al 31/12/2020.

Lloc
sol·licitud

 Entitats bancàries o entitats financeres que han subscrit amb ICO un contracte
marc per a participar en la Línia d'Avals. Per a més informació:
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
34

© 2020 Yolanda Presa Alamillos

4

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit financer
2

Rescat del pla de pensions de la persona autònoma

El govern ha permès un rescat de manera excepcional de plans de pensions, per a alleujar la
liquiditat de les famílies que el requereixin. Aplica les persones autònomes que hagin cessat
les seves activitats econòmiques a causa de la crisi sanitària del COVID-19.

Nota informativa: d'aquesta mesura també es poden beneficiar les persones treballadores per compte d'altri
que s'hagin quedat aturats/des a conseqüència d'un ERTO.

Referència
normativa

Persones
beneficiàries
i requisits

 Disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, amb data del 31
de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit
social i econòmic per a fer front al COVID-19.
 Ser empresari/ària titular d'establiments tancats a conseqüència de l'estat
d'alarma decretat el 14/03/2020 pel Reial decret 463/2020.
 Haver estat persones autònomes que hagin cessat en la seva activitat a
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Nota aclaridora: aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant el certificat expedit per
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat
Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat
declarada per l'interessat.
Nota informativa: també es pot aplicar aquesta mesura a les persones en situació legal
de desocupació per motiu d’un ERTO.
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Quantia

(cont.)

Termini
sol·licitud

Rescat del pla de pensions de la persona autònoma
La quantia màxima del rescat serà:
 Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es
mantingui el tancament de l'establiment comercial per ordre del decret de
l'estat d'alarma.
 Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es
mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en el cas
que hagis hagut de cessar en la teva activitat com a persona treballadora
autònoma.

Nota aclaridora: els ingressos nets que s'hagin deixat de percebre a conseqüència
de la situació de cessament d'activitat es mesuren durant un període de temps màxim
igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional, i s'estimen mitjançant la
declaració de la Renda de 2019 i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l'IRPF
(model 130 o model 131) i les autoliquidacions de l'IVA (model 303) corresponents a
l'últim trimestre presentat.
Nota informativa: en el cas de les persones en situació legal de desocupació per ERTO
després de la Covid-19, la quantia màxima del rescat serà els salaris deixats de percebre
mentre es mantingui la vigència del ERTO.

 6 meses a contar des de el 14/03/2020 fins al 13/09/2020.
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Rescat del pla de pensions de la persona autònoma

Forma i lloc
sol·licitud

 Se sol·licita a l'entitat amb la qual es tingui contractada el pla de
pensions.
 La quantitat s'ha d'abonar en els 7 dies hàbils a comptar des que la
persona interessada hagi presentat tota la documentació que se li
requereixi.

Documentació

 El certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la
base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 Ha d'aportar una declaració responsable que quantifiqui l'import mensual
de reducció d'ingressos.

Aclariments

 Important: s'ha de valorar que en rescatar part del pla de pensions, els
fons que s'obtenen són considerats com a rendiments de treball i, com a
tal, augmenten la base imposable de l'IRPF provocant que augmentin els
impostos que cal pagar.
 Per a més informació, podeu consultar les preguntes freqüents de les
mesures tributàries del Covid-19 en la pàgina web de l’Agència Tributària.
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Moratòria en el pagament de la hipoteca de la persona autònoma

Les persones autònomes que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i que tinguin
hipoteca del seu habitatge habitual i/o d'un local per al desenvolupament del seu negoci,
podran sol·licitar la moratòria de les hipoteques, la qual cosa significa que durant el període
que s'acordi amb la seva entitat financera no hauran de pagar ni el capital ni els interessos de
les seves quotes hipotecàries. Canvia la data de venciment de la teva hipoteca a causa de la
suspensió temporal.
Referència
normativa

Persones
beneficiàries

De l'article 7 a l’article 16 ter Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social
del COVID-19 modificat per la disposició final 1 del Reial Decret-llei 11/2020,
de 31 de març).
 Les persones treballadores autònomes que hagi sofert una pèrdua
substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves
vendes, d'almenys un 40%.
 Les persones treballadores autònomes que hagin cessat en la seva
activitat econòmica o hagin sol·licitat el cessament extraordinari d'activitat.

Nota informativa: també poden sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca:
 Les persones en situació de desocupació per la hipoteca del seu habitatge habitual.
 Els propietaris arrendadors per la hipoteca del seu habitatge diferent a l'habitual en
situació de lloguer i per les quals hagi deixat de percebre la quota de lloguer des de
l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma o deixi de percebre-la fins a un mes després de
la finalització d'aquest.
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Requisits

Moratòria en el pagament de la hipoteca de la persona autònoma
 Que els ingressos de tota la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud
de la moratòria no superi l'import de 1.613,40 € (de 3 vegades l'Indicador
Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual IPREM). A aquesta quantitat se
li suma:
 164,58 € per cada fill al càrrec.
 i 246,87 € per fill, en cas de família monoparentals.
 També quan hi hagi un membre de la família amb una discapacitat
superior al 33%, o amb una situació de dependència o una malaltia que li
incapaciti temporalment per a treballar la quantia serà de 2.322,4 €. Al
marge dels increments per cada fill.
 La suma de la quota de la hipoteca més les despeses subministraments de
llum, gas, aigua, telèfon fix i mòbil, gasoil per a calefacció i els quotes de la
comunitat de propietaris, ha de ser igual o superior al 35% dels ingressos
nets de la unitat familiar.
 La unitat familiar haurà d'haver sofert alteracions econòmiques en termes
d'esforç d'accés a l'habitatge a causa d'aquesta emergència sanitària en els
següents termes:
 Que l'esforç de l'alteració de les circumstàncies econòmiques representi
la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per 1,3
mínim.
 Que hi hagi hagut una caiguda de, almenys, el 40% de les vendes.
39

© 2020 Yolanda Presa Alamillos

5

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit social
1

Moratòria en el pagament de la hipoteca de la persona autònoma

Durada

 De 3 mesos amb caràcter prorrogable.
 Algunes entitats ofereixen una moratòria només de capital (sí que es paguen
els interessos) per un període de fins a 12 mesos. Si es compleixen els
requisits per a beneficiar-se de la moratòria legal, totes dues mesures seran
compatibles, sense que, en conjunt, puguin superar els 12 mesos.

Termini
sol·licitud

 Entre el 19 de març i fins a 15 dies després de la fi de la vigència del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març,
 Serà confirmada o desestimada pel banc en un termini màxim de 15 dies.
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Moratòria en el pagament de la hipoteca de la persona autònoma
Cada entitat bancària té la seva pròpia manera de presentar la sol·licitud, per la
qual cosa es recomana que abans d'iniciar els tràmits us poseu en contacte
amb la vostra entitat bancària perquè us orienti en la presentació de la
sol·licitud:

Forma i lloc
presentació
sol·licitud

Bankia: té un simulador per a comprovar si compleixes o no amb els requisits
per a sol·licitar la moratòria.
https://www.bankia.es/es/particulares/coronavirus/ayudas/puedo-pedirmoratoria-prestamo-hipoteca
Banc Santander: pots fer la sol·licitud online registrant-te en la seva pàgina
web, o pots emplenar el formulari i enviar-lo per mail.
https://www.bancosantander.es/es/politica-social-de-vivienda/codigo-de-buenaspracticas/moratoria-hipotecaria
Banc Sabadell: t'obliguen primer a fer una simulació.
https://newsletters.bancsabadell.com/informacion-moratoriahipotecaria?elqTrackId=9c1ec5c0484a4f72b3b27818ee945ff8&elq=0000000000
0000000000000000000000&elqaid=490&elqat=2&elqCampaignId=
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Moratòria en el pagament de la hipoteca de la persona autònoma
Caixabank: et faran emplenar primer un formulari de contacte.
https://www.caixabank.es/particular/hipotecas/moratoria-hipotecaria.html
Ing Direct: per mail a documentocalidad@ing.com.
https://www.ing.es/prestamos-personales/moratoria-prestamos#

Forma i lloc
presentació
sol·licitud

Bankinter: pots descarregar-te la sol·licitud i t'indica que et posis en contacte
amb la teva oficina. Té un simulador.
https://www.bankinter.com/banca/medidas-economicas/moratoria/hipoteca
https://bankinter.afi.es/simulation/es
Triodos Bank: t'indiquen que et posis en contacte amb ells trucant al número
de telèfon 91 640 46 84 o escrivint un correu electrònic clientes@triodos.es.
https://www.triodos.es/es/covid-19-particulares
BBVA
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/hipotecas/que-es-una-moratoriahipotecaria-y-como-puedo-acceder-a-ella.html
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Documentació

Moratòria en el pagament de la hipoteca de la persona autònoma
Per a acreditar la situació professional, empresarial o laboral:
 En cas de cessament d'activitat de les persones autònomes, mitjançant
certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la
base de la declaració de cessament d'activitat declarada per
l'interessat/da.
 A cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit pel
SEPE, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de
prestacions
o
subsidis
per
desocupació..
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?pa
ge=sv00C
Per a acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica:
 El llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 El certificat d'empadronament de cadascuna de les persones
empadronades en l'habitatge en el moment de la presentació dels
documents acreditatius i als 6 mesos anteriors.
 La declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent
per a realitzar una activitat laboral (si n'hi hagués).
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Documentació

Aclariments

Moratòria en el pagament de la hipoteca de la persona autònoma
Per a acreditar la titularitat dels béns:
 Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els
membres de la unitat familiar. Es pot sol·licitar per correu electrònic:
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?pa
ge=sv00C
 L'escriptura de compravenda de l'habitatge habitual, o llogada o del local
on s'exerceix l'activitat econòmica.
 L'escriptura de concessió del préstec amb garantia hipotecària.
 Declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits per a
considerar-se sense recursos econòmics suficients.
Si per algun motiu relacionat amb les conseqüències de la crisi COVID-19,
no es pot aportar algun dels documents, es poden substituir per una
declaració responsable que inclogui la justificació expressa d'aquests
motius. En aquest cas, una vegada finalitzat l'Estat d'Alarma, o qualsevol de
les seves pròrrogues, disposarà d'un termini d'un mes per a la seva
aportació.
 L'acord d'ampliació de la data de venciment haurà de formalitzar-se en
una escriptura pública i inscriure-la en el registre de propietat, però les
despeses serà per compte del banc.
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Moratòria en el pagament del lloguer del local de la persona autònoma

La persona autònoma (també les pimes) que per motiu de la crisi sanitària es vegi en dificultats
per a pagar el lloguer del local on exerceix l'activitat, podrà demanar al/la propietari/ària una
moratòria en el pagament.
Referència
normativa
Persones
beneficiàries

Capítol I del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents
complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.
 Persones autònomes físiques que siguin inquilines d'un immoble afecte a
l'activitat econòmica desenvolupada.

Nota informativa: també és aplicable per a les pimes.

 Estar en situació d’alta en el RETA a data de 14/03, data de la declaració
de l'estat d'alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Nota informativa: també aplica per a les persones en situació d'alta en el Règim
Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, en el seu cas, en una de
les Mutualitats substitutòries del RETA.

Requisits

 Tenir l'activitat suspesa per ordre del reial decret de l'estat d'alarma.
 O acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se
sol·licita l'ajornament en, almenys, un 75% en relació amb la facturació
mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l'any
anterior. Exemple: si se sol·licita durant el mes de maig, cal demostrar que la
facturació del mes d'abril s'ha reduït en més d'un 75% respecte a la mitjana de la
facturació del segon trimestre del 2.019.
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Moratòria en el pagament del lloguer del local de la persona autònoma

Durada

Es poden donar dos casos:
 Que el propietari sigui un gran tenidor:
 En primer lloc, es permet que inquilí i propietari arribin a un acord.
 En segon lloc, si no hi ha aquest acord previ l'inquilí disposa d'1 mes
per a sol·licitar-li al propietari un ajornament, sense penalització ni
interessos, que s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el
període de temps de l'Estat d'alarma i així com als mesos següents
sense superar el límit de 4 mesos. Es realitzarà mitjançant el
fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys.
 Que el propietari no sigui un gran tenidor:
 En primer lloc, es permet que inquilí i propietari arribin a un acord.
Aquest acord puc ser utilitzar la fiança com a pagament d'algunes
mensualitats.
 En segon lloc, si no hi ha aquest acord previ l'inquilí disposa d'1 mes
per a sol·licitar-li al propietari un ajornament temporal i extraordinari.

Termini
sol·licitud

 1 mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei 15/2020, per tant, es
podrà sol·licitar des del 23/04/2020 al 22/05/2020.

46

© 2020 Yolanda Presa Alamillos

5

Mesures de l'Estat: mesures en l’àmbit social
2

Ampliació de la cobertura del bo social elèctric per a persones autònomes

Durant el temps que duri l'estat d'alarma, s'amplia el concepte de consumidor vulnerable a
els/les autònoms/es que acreditin la suspensió o reducció de la seva activitat econòmica amb
data posterior al 14/03/2020, en la qual va entrar en vigor el Reial decret 463/2020. Podran
gaudir d'una reducció del 25% de la factura del subministrament elèctric.

Referència
normativa

Persones
beneficiàries

 Article 28 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer
front al COVID-19.
 Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, per la qual es desenvolupen determinats
aspectes del dret a percepció del bo social per part de treballadors
autònoms.
 Les persones autònomes que hagin cessat la seva activitat a causa del
coronavirus.
 Les persones autònomes amb un descens de la seva facturació d'un 75%
de mitjana respecte al semestre anterior a causa del COVID-19.

Nota informativa: també és aplicable per a les pimes.

Requisits

 Tenir un punt de subministrament de l'habitatge habitual amb una potència
contractada igual o inferior a 10 KW i que està acollit al preu voluntari per al
petit consumidor (PVPC) o, en cas de no estar-ho, que accepta la
formalització d'un contracte amb la comercialitzadora de referència acollit a
PVPC.
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Requisits

(cont.)

Ampliació de la cobertura del bo social elèctric per a persones autònomes
 Acreditar que la persona titular del punt de subministrament o qualsevol
persona de la unitat familiar és un/a autònom/al fet que ha cessat la seva
activitat o que ha reduït els seus ingressos del mes anterior a la data de
sol·licitud del bo social en un 75% respecte a la mitjana de la facturació dels 6
mesos anteriors.
 Tenir la renda del titular del punt de subministrament o, en cas de formar part
d'una unitat familiar, tenir la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual
pertanyi, igual o inferior a:
 18.798,98 €/any que correspon a 2,5 vegades el IPREM en 14 pagues, en el
cas que el titular del punt de subministrament no formi part d'una unitat
familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar.
 22.558,77 €/any que correspon a 3 vegades el IPREM en 14 pagues, en el
cas que hi hagi un menor en la unitat familiar.
 26.318,56 €/any que correspon a 3,5 vegades el IPREM de 14 pagues, en el
cas que hi hagi dos menors o més en la unitat familiar.
Nota aclaridora: a l'efecte de sol·licitud del bo social es considera unitat familiar el que
s'estableix en l'article 82.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.
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Ampliació de la cobertura del bo social elèctric per a persones autònomes

Durada

 6 mesos, sempre que es continuïn complint els requisits per a la seva
aplicació.
Nota informativa: en el cas que es deixin de complir amb els requisits, la persona
consumidora està obligada a comunicar aquest fet a la seva comercialitzadora de
referència.

Forma i lloc
sol·licitud

 Presentant el model de sol·licitud de l'Annex IV del Reial decret llei
11/2020, i la documentació acreditativa a la comercialitzés de referència.

Documentació






Còpia del NIF o NIE del titular del contracte elèctric.
Fotocòpia del NIF o NIE de tots els membres de la unitat família.
Còpia del llibre de família.
Certificat d'empadronament, tant del titular del contracte com de la resta
de membres que conformin la unitat familiar.
 Certificat que acrediti el cessament de l'activitat professional o la
reducció d'un 75% de la facturació.
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Ampliació de la cobertura del bo social elèctric per a persones autònomes

 En el cas que la sol·licitud fora incompleta la comercialitzadora de referència
es dirigirà a la persona consumidora en el termini màxim de 5 dies hàbils des
de la recepció, indicant la documentació que ha d'esmenar.
 Una vegada rebuda la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa
correcta, en el termini màxim de 5 dies hàbils, la comercialitzadora de
referència, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte
en la seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, comprovarà les dades que obrin en la mateixa i comunicarà
Aclariments
mitjançant correu electrònic a la persona consumidora el resultat de la
comprovació del compliment dels requisits exigits per a aplicació del bo
social. Si el resultat fos positiu, en aquest termini s'haurà d'haver realitzat el
canvi de comercialitzador i la formalització del contracte a Preu Voluntari per
al Petit Consumidor.
 El bo social es reportarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el
qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació
acreditativa que, en el seu cas, sigui necessària.
 Per a més informació: https://www.bonosocial.gob.es/#inicio.
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Ajut per a la compensació de pèrdues pel treball autònom

Tots/es els/les autònoms/es persones físiques amb activitat econòmica que s'hagi vist afectada
per la situació de l'estat d'alarma perquè s'ha suspès i a més està sofrint pèrdues durant el
mes de març en comparació amb el mes de març de l'any passat, poden sol·licitar el
cobrament de l'ajut de 100 € fins a 2.000 €, en un pagament únic.

Referència
normativa

 Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica
 Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria
d'ajudes per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a
la compensació de pèrdues econòmiques a conseqüència de la COVID-19.
 Autònoms/es persones físiques.

Persones
beneficiàries

Exclusions: no podran sol·licitar aquest ajut:
 Autònoms/es societaris/àries.
 Autònoms/es administradors/es.
 Autònoms/es de cooperatives inclosos en el RETA.
 Autònoms/es familiars col·laboradors.
 Els que cotitzen a una mutualitat com a sistema alternatiu al Règim Especial del
Treball Autònom (RETA).
 Autònoms/es en situació de pluriactivitat que estiguin cobrant un ERTO.
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Ajut per a la compensació de pèrdues pel treball autònom
Per a poder sol·licitar aquesta ajuda s'han de complir tots i cadascun dels
requisits següents:
 Estar donat d'alta en el RETA com a mínim durant el primer trimestre del 2020.
 Tenir domicili fiscal a Catalunya, i si escau, el centre de treball també.
 Haver suspès l’activitat econòmica per tenir un codi de CNAE inclòs en el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
modificat pel Reial decret 465/2020.

Requisits

Nota aclaridora: aquestes activitats suspeses són les activitats incloses en l'annex del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat per l'article únic.5 del Reial decret
465/2020, de 17 de març.

 Acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en comparació amb
el mes de març de l'any 2019. A més les pèrdues del mes de març del 2020
han de complir altres dos requisits:
 L'import d'aquestes pèrdues ha de ser inferior a 950 €.
 El % de reducció del resultat de març del 2020 respecte a març del 2019,
ha de ser igual o superior al 35%.

Nota aclaridora: en el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al
RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des
de l'alta en el RETA.
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Requisits

 No tenir altres ingressos. En aquest sentit, la base imposable de l'última
declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o
inferior a 25.000 € en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I
d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al
sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l'Estat i de la
Generalitat i de les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la
corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria oficial.
 En cas d’haver rebut l’ajut del Programa de Garantia Juvenil per
l’autoocupació de l’any 2019, només es pot demanar aquest ajut si la data
d’alta com a autònom va ser entre l’1/10/2018 i l’1/03/2019.

Durada

 Pagament únic.

Quantia

 Des de 100 € fins a 2.000 €.

Termini
sol·licitud

 Des del 6 d'abril al 5 de maig de 2020.

(cont.)
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Forma i
lloc
sol·licitud

Ajut per a la compensació de pèrdues pel treball autònom
 Per internet, en tràmits de la web de gencat, a través del següent enllaç:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectatscoronavirus?category=.
 La sol·licitud la pot emplenar un tercer (com per exemple la gestoria), però
sempre ha de signar-la la pròpia persona autònoma sol·licitant. La signatura
ha de realitzar-se:
 O bé amb certificat digital.
 O bé per idCAT mòbil: es pot sol·licitar: si ets una persona nacional amb
DNI i targeta sanitària individual del CATsalut o ets una persona estrangera
extracomunitària amb NIE, ho pots sol·licitar per internet en el següent
enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/.
Nota informativa: si no disposeu de targeta sanitària haureu de sol·licitar-la en la
Bústia de contacte.

 Per a tramitar aquesta ajuda, es recomana fer els següents passos:
1. Comprovar que compleixes els requisits, especialment el de la reducció
dràstica dels ingressos. Per a això hauríeu d'emplenar el Document Excel
"Estimació directa ingressos i despeses” que consta de dues pestanyes:
 La primera pestanya és la que heu d'emplenar les persones
autònomes dades d'alta en el RETA abans de 01/03/2019.
 La segona pestanya és la que heu d'emplenar les persones
autònomes dades d'alta en el RETA des del 01/03/2019.
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Ajut per a la compensació de pèrdues pel treball autònom
2. Accedir al qüestionari previ que actua a manera de filtre per a accedir a la
descàrrega de la sol·licitud: https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulariautonoms/index.html.
Contesta de manera veraç a totes la preguntes del qüestionari i depenent
de les contestacions et deixarà arribar a l'última pregunta que et donarà
accés a la sol·licitud adequada:
 Si has respost afirmativament a la pregunta de si disposes de certificat
digital, et dirigeix al formulari de “Sol·licitud de l'ajut per als persones
treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus”,
que hauràs de descarregar-te.
 Si has respost negativament et dirigeix al "Formulari excepcional per a
persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura
electrònica“, que hauràs de descarregar-te.
3. Emplenar el formulari que et correspongui i valida'l. En el cas que fora el
primer document hauràs de signar-lo amb el teu certificat digital o amb el
teu idCAT mòbil.
4. Enviar el formulari adjuntant-lo a través de la pestanya Tria un fitxer i
clicant en el botó d'Enviar. Finalment, guarda el justificant de recepció.
Nota informativa: No cal adjuntar cap documentació ja que el compliment dels
requisits s'acredita mitjançant les declaracions responsables que ja inclou el formulari
de sol·licitud.
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Ajut per a la compensació de pèrdues pel treball autònom
La persona sol·licitant, en cas de rebre l’ajut, té l'obligació de conservar i
custodiar aquesta documentació i posar-la a disposició de l’Administració
per a qualsevol actuació de comprovació i verificació de les dades
declarades. La documentació a custodiar és:
Cas de persones autònomes en estimació directa d’IRPF i règim
general d’IVA:
 Document Excel "Estimació directa ingressos i despeses” degudament
emplenat.
 Còpia dels següents llibres de registres:

Documentació

 Model 130 del 1er trimestre del 2019 i del 2020.
 Model 303 del 1er trimestre del 2019 i del 2020.
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Documentació

Ajut per a la compensació de pèrdues pel treball autònom
Cas de persones autònomes en mòduls, això es, en estimació
objectiva d’IRPF i en règim simplificat d’IVA o en règim de recàrrec
d’equivalència d’IVA:
 Aquells persones autònomes en mòduls que no estiguin obligades a
portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditarles per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 Llibre registre de factures rebudes del 1er trimestre del 2020.
 Model 131 del 1er trimestre del 2020.
 Model 303 del 1er trimestre del 2019 i del 2020.
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Aclariments

Ajut per a la compensació de pèrdues pel treball autònom
 Es preveu que la resolució de concessió o denegació de l’ajut es dicti com
a molt tard el 06/06/2020 i es publicarà al Tauler electrònic de la
Generalitat: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
A més, la persona beneficiària de l’ajut rebrà simultàniament a l’adreça de
correu electrònic que ha indicat en la seva sol·licitud.
 El cobrament d’aquest ajut és compatible amb el cobrament d'altres
prestacions que no siguin per a la mateixa finalitat, com la pensió de
viduïtat, la pensió d'incapacitat, la jubilació activa, la prestació per la
capitalització de l’atur, etc. Important: recordar que la base imposable
d'última declaració de la renda presentada, no passi de 25.000 €.
 El cobrament d’aquest ajut és incompatible amb la mesura estatal del
cobrament de la prestació extraordinària de cessament d’activitat.
Nota informativa: si s’està pendent de resolució de l’ajut estatal, es pot demanar el
de la Generalitat però en cas que finalment se us concedeixi la prestació
extraordinària caldrà que comuniqueu a la Generalitat el vostre desistiment mitjançant
el formulari ‘Aportar documentació, respondre requeriments i/o comunicar el
desistiment’.

 Per a més informació, consulteu les preguntes freqüents:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectatscoronavirus?category=.
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Mesures de la Generalitat: mesures en l’àmbit tributari
1

Impost sobre les estades en establiments turístics

Mesure

 S'ajorna el termini per presentar les autoliquidacions models 950, 940 i 920,
corresponents al període de l'1 d'octubre de 2019 al 31 de març de 2020,
que passarà a ser entre els dies 1 i 20 d'octubre de 2020.

Referència
normativa

 DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària financera, fiscal i de contractació pública, per
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARSCoV-2.

2

Impost sobre begudes ensucrades envasades

Mesure

 La presentació i ingrés de l'autoliquidació model 520, corresponent al
primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini comprès entre l'1 i el
20 de juliol següent.

Referència
normativa

 Article 2 b) Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
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3

Impost sobre successions

Mesura

 En el supòsit de successions en què el 14/03 encara no hagués finalitzat el
termini de presentació i ingrés en període voluntari dels models 660, 650,
652 i 653, el temps que restava s’amplia en 2 mesos addicionals, una
vegada finalitzi l’estat d’alarma.

Referència
normativa

 Article 2 a) del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

4

Taxa sobre el joc - Màquines

Mesura

 Bonificació de la quota en el percentatge equivalent al nombre de dies
respecte del total de dies del trimestre natural corresponent al primer
termini d'autoliquidació que s'iniciï després de la data de finalització de
l'estat d'alarma. Aquesta bonificació s'aplicarà per una única vegada en
l'autoliquidació corresponent al període de liquidació trimestral esmentat.

Referència
normativa

 Article 5 del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
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5

Ajornament del pagament del cànon de l’aigua
a persones autònomes i microempreses

Mesura

 Ajornament sense interessos per a les microempreses i treballadors/es
autònoms/es, de les liquidacions de cànon de l’aigua que contenen el
període abril-maig 2020, que emet directament l’ACA. El termini de
l'ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de la seva
sol·licitud, i no es pot estendre més enllà del 31/12/2020. No hi haurà
interessos de demora durant aquest període. Si l'import del deute supera
els 30.000 €, no cal aportar garanties.
 Les entitats subministradores d’aigua que atorguin ajornaments del
pagament sense interessos dels seus rebuts d’aigua, podran ajornar el
pagament d’aquests imports a l’hora d’ingressar les autoliquidacions del
cànon de l’aigua repercutit als seus abonats que incloguin consums dels
mesos d’abril i maig de 2020.

Referència
normativa

 Article 6 del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
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6

Altres impostos que gestiona l’ATC

Termini

 Els models 600, 620, 651, 653 i altres, se suspèn el termini de presentació i
ingrés, que es reprendrà en finalitzar l’estat d’alarma.

Referència
normativa

 Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques,
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada
per la COVID-19 i altres de complementàries.
 DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència,
de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Per a més informació:
 https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/Llista-resumafectacio-alarma.pdf
 https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/pmf-rdl-8-2020.pdf
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Mesures de la Generalitat: mesures en l’àmbit financer
1 Línia de finançament “ICF-Avalis liquiditat” per a persones autònomes i pimes

La Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis ha activat
una línia d'avals de 1.000 milions d’euros que tramitaran les entitats financeres col·laboradores
per a facilitar a les persones autònomes i a les empreses l'accés al crèdit. Aquesta línia està
dirigida a cobrir les necessitats de circulant derivades de la crisi del Covid-19, i té com a
principal objectiu el manteniment de la plantilla per a evitar la destrucció de llocs de treball.
Nota aclaridora: no es podrà aplicar per a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes anteriors.

Persones
beneficiàries

 Persones autònomes i pimes que hagin vist suspesa la seva activitat o
reduïts els seus ingressos, i per consegüent, tinguin problemes de liquiditat
motivats per la situació de la crisi sanitària de Covid-19.

Requisits

 No haver reduït la seva plantilla.
 No utilitzar el préstec per a cancel·lar deutes anteriors.

Durada

 Entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.

Condicions

 Tipus d'interès màxim aplicable al préstec: Euribor + diferencial de fins a
2,35%.
 S'aplica una comissió d'Administració i Risc (CAIR) del 0,65%.
 No s'apliquen comissions d'obertura ni d'estudi.
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1 Línia de finançament “ICF-Avalis liquiditat” per a persones autònomes i pimes

Quantia

 Els préstecs de les entitats financers oscil·laran entre 50.000€ i fins a 1M€.
 L'aval d’Avalis garantirà el 100% del principal.

Termini
sol·licitud

 Fins a fi de la dotació.

Lloc
sol·licitud

 En les entitats bancàries o entitats financeres que han subscrit l’acord amb
Avalis de Catalunya. En l’actualitat les entitats adherides son: Caixabank,
Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Cajamar, Caixa
Enginyers, Caixa d’Arquitectes i l'ICF.
 Per a més informació:
 http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat.
 https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesi
autonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-iautonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-Avalis/.

Existeixen altres línies de finançament habilitades:
 L'ICF Cultura Liquiditat que són préstecs per fer front als necessitats de liquiditat de les
empreses
culturals
afectades
per
la
situació
derivada
del
Covid-19.
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/.
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Mesures de la Generalitat: mesures en l’àmbit social
1

Bonificació del cànon de l’aigua

La Generalitat de Catalunya per a pal·liar els efectes negatius que ha provocat la crisi
sanitària, ha aprovat un ajut per a rebaixar la factura de l'aigua de les persones autònomes,
empreses i fins i tot famílies.
Referència
normativa

Persones
beneficiàries

Requisits

Quantia

 Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries.
 Les persones contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable
d’aigua.
Nota informativa: tambè s’aplicarà a:
 Les persones usuàries domèstiques que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de
l’aigua.
 Les persones contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua.

 No hi ha cap requisit, s'aplica directament a totes les persones
beneficiàries.
 Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats
econòmiques.

Nota informativa: i la mateixa reducció del 50% s'aplicarà al col·lectiu de famílies i al
col·lectiu de ramaders.
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Mesures de la Generalitat: mesures en l’àmbit social
1

Bonificació del cànon de l’aigua

Durada

 Del 01/04/2020 fins a 31/05/2020.

Forma i lloc

 La reducció del cànon de l'aigua s'aplica directament a la factura que
inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d'aigua
efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti
directament l'agència corresponent al mateix període de consum.

Aclariments

 Aquesta bonificació del 50% s’aplica de manera automàtica a la factura
de l'aigua per a tots els ciutadans i totes les empreses, sense necessitat
de fer cap tràmit.
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
info@ypaformacio.com

Avís legal: Aquest document és de caràcter orientatiu i no posseeix valor legal. En aquesta recopilació únicament es tracten les
mesures aprovades que afecten a les persones donades d'alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social
(RETA) i no en cap altre règim de la Seguretat Social. A causa de la gran quantitat de normatives que estan sortint per a pal·liar els
efectes negatius de la crisi sanitària, es recomana consultar la informació del cas concret a les administracions públiques
corresponents. L'última data d'actualització del contingut és 25/04/2020.

