MESURES APROVADES PEL COVID19
I LES SEVES AFECTACIONS SOBRE
LES COOPERATIVES DE PONENT
El següent document recull les mesures aprovades per les diferents administracions
en relació al Covid-19 i la fase de post confinament, principalment dirigides a afavorir
la recuperació econòmica i que poden tenir implicacions pel sector cooperatiu de
Ponent.
D’aquesta manera, volem oferir una guia que ajudi a interpretar i resoldre algunes
qüestiones relacionades amb les mesures, que pugui ser d‘utilitat tant per les mateixes
cooperatives com per aquelles empreses i entitats que les recolzen, com poden ser
gestories, assessories o professionals de la mateixa administració pública.
Es tracta d’un document canviant, que s’anirà actualitzant en la mesura que apareguin
noves mesures o es modifiquin les anteriors.
Darrera actualització: [ 18/12/2020 ]
Si necessites recolzament en la matèria, des de Ponent Coopera podem orientar-te
gratuïtament. Pots contactar les persones tècniques de l’equip per programar una
sessió de treball:

Marc Brugulat

mbrugulat@ponentcoopera.cat

664265664

Ponent Coopera forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya. Aquest
document és possible gràcies al treball conjunt dels Ateneus que formen la xarxa:

Recomanació d’ús: utilitza el següent índex per navegar pel document, fent clic sobre
les diferents seccions i anar-hi directament.
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1. RESUM DE LES MESURES
Socis/sòcies de treball de
cooperatives en Règim
General

Socis/sòcies de treball
de cooperatives en Règim
d’autònoms (RETA)

Associacions i
fundacions amb
persones treballadores
contractades

No s’hi poden acollir

S’hi poden acollir: dret a una
prestació del 70% de la base
de cotització. Pels que
paguen la quota mínima
d’autònoms suposa 650€
aprox.

No s’hi poden acollir

No s’hi poden acollir

Mesura

Persones treballadores en
règim d’autònoms (RETA)

Pròrroga de la
prestació ordinària
per cessament
d’activitat del treball
autònom i treball
autònom temporal

S’hi poden acollir: dret a una
prestació del 70% de la base
de cotització. Pels que paguen
la quota mínima d’autònoms
suposa 650€ aprox.

Noves prestacions
extraordinàries per
cessament d’activitat
del treball autònom

S’hi poden acollir: dret a una
prestació del 50% de la base
de cotització. Pels que paguen
la quota mínima d’autònoms
suposa 465€ aprox.

No s’hi poden acollir

S’hi poden acollir: dret a una
prestació del 50% de la base
de cotització. Pels que
paguen la quota mínima
d’autònoms suposa 465€
aprox.

ERTO força major i
pròrrogues amb
bonificació de la
quota de la seguretat
social a càrrec de
l’empresa.

No s’aplica en les persones en
règim d’autònom. Però sí, si té
persones
treballadores
(assalariades) i sempre que
tingui l’activitat suspesa. Accés
a la prestació d’atur.

S’hi poden acollir, tant les
persones sòcies de treball
com
les
persones
treballadores contractades.
Accés a la prestació d’atur.

No aplica en les persones
sòcies en règim d’autònoms.
Però si, si tenen persones
treballadores (assalariades) i
sempre que tingui una
activitat suspesa. Accés a la
prestació d’atur.

S’hi poden acollir per les
persones treballadores
contractades. Accés a la
prestació d’atur.

ERTO ordinari.
Causes
econòmiques,
organitzatives o
tècniques. Sense
bonificació de les
quotes SS empresa

No aplica en les persones en
règim d’autònom. Però si, si té
persones
treballadores
(assalariades) quan realitza
una activitat no suspesa.
Accés a la prestació d’atur.

S’hi poden acollir, tant per les
persones sòcies de treball
com per les persones
treballadores contractades.
Accés a la prestació d’atur.

No aplica en les persones
sòcies en règim d’autònoms.
Però si, si té persones
treballadores quan
realitza una activitat
no suspesa. Accés a la
prestació d’atur.

S’hi poden acollir per les
persones treballadores
contractades. Accés a la
prestació d’atur.

Accés a avals
públics per demanar
finançament

S’hi pot acollir

S’hi pot acollir

S’hi pot acollir

S’hi pot acollir

Prestació per
accident de treball
per persones
infectades o en
aïllament (75% de la
base de cotització)
amb baixa mèdica
del Servei Públic de
Salut

Sí, en cas de pagar la quota
mínima
d’autònoms,
la
prestació és de 710€ aprox.

Sí, el 75 % de la seva base
de cotització dels mes
anterior,
amb
possible
complement fins al 100% per
les persones treballadores
segons conveni col·lectiu
d’aplicació.

Sí, en cas de pagar la quota
mínima
d’autònoms,
la
prestació és de 710€ aprox.

Sí, el 75 % de la seva
base de cotització dels
mes
anterior,
amb
possible
complement
fins al 100% per les
persones treballadores
segons conveni col·lectiu
d’aplicació.

Mesures de liquiditat
AVALS-ICF

Sí

Sí

Sí

Sí

[Tornar a l’Índex]

2. MESURES LABORALS
PRESTACIÓ PER ACCIDENT DE TREBALL PERSONES INFECTADES
O EN AÏLLAMENT
A qui aplica? A les persones sòcies de cooperatives, tant en règim general com en
règim de persones treballadores autònomes, així com a les persones treballadores
assalariades en el règim general.
Període de validesa: La durada d’aquesta prestació ve determinada pel comunicat de
baixa per aïllament o contagi i l’alta corresponent, que es produeixen a partir del 12 de
març.
Descripció: La prestació que rebrà el treballador durant el període de baixa mèdica serà
el mateix que per accident de treball (75% de la seva base reguladora del mes anterior
al fet causant) a partir del dia següent a la baixa mèdica.
Requisits: No és necessari disposar d’un període mínim cotitzat per rebre la prestació.
Per accedir a la prestació, ja sigui per aïllament o per contagi del COVID-19, es necessita
la baixa mèdica que l’ha d’emetre el Servei Públic de Salut. Per fer-ho, recomanem
que es truqui al 061 per a més instruccions.
Reial Decret 7/2020, del 12 de març

[Tornar a l’Índex]
PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ “ORDINÀRIA” PER AL TREBALL
AUTÒNOM
A partir de l’1 d’octubre, i fins la data màxima del 31 de gener de 2021, es pot sol·licitar
aquesta prestació, que prorroga l’anterior prestació ordinària establerta pel RD 24/2020.
Els requisits per accedir-hi són:
-

-

Tenir reconeguda la prestació ordinària anterior (RD 24/2020), o bé haver
percebut la primera prestació extraordinària (RD 8/2020, anterior a 30 de juny),
però haver deixat de percebre-la durant l’estiu.
Haver cotitzat durant almenys els 12 mesos consecutius anteriors (si es tracta
de la 1a sol·licitud).
Preveure una reducció en la facturació durant el 4t trimestre de com a mínim el
75% respecte el mateix període del 2019.
No superar uns rendiments nets superiors de 5.818,75 euros el 4t trimestre del
2020.

La prestació serà del 70% de la base de cotització, i es manté l’obligatorietat de pagar
la totalitat de la cotització a la Seguretat Social. La prestació és pot compatibilitzar amb
la realització d'activitat per compte propi i per compte d’altri (amb un límit d’ingressos en
els dos casos). Quan es compatibilitzi amb una activitat per compte d’altri, la prestació
serà del 50% de la base de cotització.

Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores. Si es sol·licita abans del
15 d’octubre, la prestació serà retroactiva a data d’1/10/2020. En cas contrari, serà
efectiva a partir de la data de la sol·licitud.
[ Enllaços d’interès ]
-

Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre.
Decret Llei 24/2020, del 26 de juny.

[Tornar a l’Índex]
NOVES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES PER CESSAMENT
D’ACTIVITAT DEL TREBALL AUTÒNOM
A partir de l’1 d’octubre, el RD 30/2020 estableix dues noves modalitats d’aquesta
prestació:
Modalitat 1
A qui aplica? Prestació extraordinària adreçada a les persones autònomes que a partir
de l’1 d’octubre es veuen obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència
d’una mesura adoptada per l’autoritat competent, encaminada a frenar la propagació del
virus. Igualment aplicable a les persones sòcies de cooperatives de treball associat que
hagin optat per l’enquadrament al RETA, i que compleixin els requisits establerts al RD
30/2020.
Descripció: La prestació per cessament d’activitat serà d'un 50% de la base mínima de
cotització d'aquest règim, ampliable un 20% addicional en cas de pertànyer a una família
nombrosa i que sigui l’única font d’ingressos de la unitat familiar. Durant aquest temps,
no hi haurà l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social, tot i que s’entendrà com un
període cotitzat. Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores.
Període de validesa: Des del mateix moment en que s’aprovi la mesura, i fins l’últim
dia del mes en que aquesta s’aixequi.
Modalitat 2
A qui aplica? Persones autònomes o sòcies treballadores de cooperatives de treball
associat enquadrades al RETA, que no es puguin acollir a la “modalitat 1” ni a la
“pròrroga de la prestació ordinària”, sempre i quan compleixin els següents requisit:
-

No tenir ingressos de la seva activitat superiors al SMI, el 4t trimestre del 2020.
Preveure una reducció dels ingressos del 4rt trimestre del 50%, respecte el 1er
trimestre de 2020.

Descripció: La prestació serà d'un 50% de la base mínima de cotització d'aquest règim.
Durant aquest temps, no hi haurà l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social, tot i que
s’entendrà com un període cotitzat. Els tràmits es realitzen a través de les mútues
col·laboradores.
Període de validesa: A partir de l’1 d’octubre, i fins la data màxima del 31 de gener de
2021. Si es sol·licita abans del 15 d’octubre, la prestació serà retroactiva a data

d’1/10/2020. En cas contrari, serà efectiva a partir del primer dia de mes posterior al de
la data de sol·licitud.
Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL TREBALL AUTÒNOM DE
TEMPORADA
A qui aplica? Prestació extraordinària adreçada a les persones autònomes de
temporada, que habitualment desenvolupen la seva activitat entre els mesos de juny a
desembre. Igualment aplicable a les persones sòcies de cooperatives de treball associat
que hagin optat per l’enquadrament al RETA, i que compleixin els requisits establerts al
RD 30/2020.
Descripció: La prestació per cessament d’activitat serà d'un 70% de la base mínima
de cotització d'aquest règim, i no hi haurà l’obligació de cotitzar.
Període de validesa: La prestació es podrà meritar a partir de l’1 d’octubre de 2020 i
fins al 31/1/2021.
[ Enllaços d’interès ]
Decret Llei 24/2020, del 26 de juny.
Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre.
[Tornar a l’Índex]

PRÒRROGA DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL
D’OCUPACIÓ (ERTO) PER FORÇA MAJOR
Els expedients de força major acollits al RD 8/2020 del 19 de març que continuaven
vigents i als que no s’hi havia renunciat expressament, es prorroguen fins el 31 de gener
de 2021, amb algunes casuístiques pel que fa a les exoneracions. Tindran dret a
exoneració, aquelles empreses que:
-

Pertanyin a un sector amb reduïda taxa de recuperació (força major directa), o
formin part de la cadena de valor d’aquestes empreses (força major indirecta).
S’hi podran acollir les empreses dels CNAEs indicats a l’annex del RD 30/2020,
o bé les empreses que al 2019 van facturar al menys el 50% a aquestes
empreses afectades de forma directa.

-

Pertanyin als CNAEs afectats i transiten d’un ERTO per força major a un ERTO
per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives (ETOP).

-

Empreses dependents (>50% de facturació) d’una empresa de reduïda
recuperació que transitin d’un ERTO de força major cap a un ERTO ETOP.

-

Empreses que es troben en ERTO ETOP, i pertanyen a algun dels CNAEs de
reduïda activitat indicats a l’annex del RD 30/2020.

En tots els casos anteriors, s’aplicaran les següents exoneracions, tant per les persones
en activitat suspesa com per a les persones treballadores que s’han reincorporat a
l’activitat:
Exoneració*
/mes

quota

SS

Empreses de < 50
persones treballadores

Empreses de > 50
persones treballadores

Jornada reduïda o
suspesa

85%

75%

Jornada reactivada a partir
del 18/2020

85%

75%

* Aquestes exoneracions són incompatibles amb els nous ERTOs per Limitació o Impediment.

Per contra, les empreses que prorroguin els ERTOS per força major i que no formin part
dels casos anteriors, no tindran exoneracions. No obstant, es seguirà mantenint la
protecció a les persones treballadores afectades que seguirà sent del 70% de la base
reguladora, i no es reduirà al 50% passat els 6 mesos de la prestació, com establia fins
ara la llei.
Per tal de tramitar la pròrroga de l’ERTO per força major, serà imprescindible sol·licitarho al SEPE abans del 20 d’octubre. En cas de sol·licitar-la per la teva condició d’empresa
dependent d’una cadena de valor afectada pel RD (força major indirecta), prèviament
caldrà sol·licitar a l’autoritat laboral competent el reconeixement d’aquesta condició
(entre el 5 i el 19 d’octubre), que tindrà 5 dies per resoldre.
Es mantenen les limitacions que establien els anteriors RD, pel que fa l’exclusió
d’aquests beneficis a les empreses de més de 50 persones treballadores que reparteixin
dividends al 2020 i qualsevol empresa amb seu en paradisos fiscals. A més a més, es
manté l’impediment de que les empreses puguin realitzar hores extres, subcontractar
activitats o bé realitzar noves contractacions, ja siguin directes o indirectes, per aquelles
activitats que es podrien portar a terme per les persones afectades per l’ERTO.
En els casos de pròrroga d’ERTO per força major exonerat, el RD 30/2020 estableix que
l’empresa haurà d’ampliar el compromís de manteniment de l’ocupació 6 mesos més, al
finalitzar el compromís de 6 mesos vinculat a l’anterior expedient (RD 18/2020). Es
mantenen els matisos dels anteriors RD, pel que fa sectors amb estacionalitat,
contractes temporals, fix-discontinus, acomiadaments disciplinaris, empreses en risc de
fallida, etc. L’incompliment comporta reintegrar la totalitat de l’import de les exoneracions
rebudes, amb el recàrrec (20%) i els interessos de demora corresponents.
[ Enllaços d’interès ]
-

Lectura recomanada: Reflexions i recomanacions sobre ERTOs i Economia
Solidària.
ERTO per força major: Reial Decret 8/2020 de 19 de març, article 22, 24 i 25
ERTO Etop: Reial Decret 8/2020 de 19 de març, article 23
Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig
Decret Llei 24/2020, del 26 de juny.
Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre.

[Tornar a l’Índex]

NOUS ERTOS: IMPEDIMENT I LIMITACIÓ
El RD 30/2020 estableix dues noves figures, aplicables a partir de l’1 d’octubre de 2020,
per a les empreses de qualsevol sector i activitat.
ERTOs per impediment: Possibilitat d’acollir-se a un nou expedient de regulació per
força major, que vegin impedit el desenvolupament normal de l’activitat, com a
conseqüència de noves mesures de contenció sanitària adoptades per l’autoritat
competent (estatal o estrangera). Podran beneficiar-se de les exoneracions per les
persones afectades de d’activitat suspesa, durant la vigència de la mesura:
Exoneració quota SS

Empreses de < 50
persones treballadores

Empreses de > 50
persones treballadores

Durant el tancament de
l’activitat i fins al
31/1/2021

100%

90%

S’assimila al ERTO per força major decretat pel RD 8/2020, de 19 de de març.
Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre.
ERTOs per limitació: S’hi poden acollir les empreses que vegin limitada la seva
activitat com a conseqüència de les mesures o decisions que hagin adoptat les autoritats
estatals, però no la suspenguin en la seva totalitat. Podran beneficiar-se de les
exoneracions següents, mentre duri el període de limitacions, i només per les persones
treballadores afectades per la suspensió/limitació (no és aplicable a les persones
reactivades):
Exoneració quota SS/mes

Empreses de < 50
persones treballadores

Empreses de > 50
persones treballadores

Octubre

100%

90%

Novembre

90%

80%

Desembre

85%

75%

Gener

80%

70%

Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre.
Tant als ERTOS per impediment com per limitació, afectaran les mateixes limitacions
que afecten els ERTOs per força major pel que fa el repartiment de dividends/retorns
cooperatius, la presència de seus en paradisos fiscals o els compromisos de
manteniment de l’ocupació.
[Tornar a l’Índex]

ERTOS ETOP (PER CAUSES ECONÒMIQUES, ORGANITZATIVES,
TÈCNIQUES O PRODUCTIVES)
Seguirà essent d’aplicació l’article 23 del RDL 8/2020. A diferència de les condicions
establertes pel RD anterior (RD 24/2020), no es contemplen exoneracions al pagament
de les quotes de Seguretat Social per aquests expedients. Únicament es contemplen
exoneracions en empreses que pertanyin als sectors d’activitat considerats de baixa
recuperació o les seves empreses dependents que hi transitin després d’un ERTO per
força major (veure secció Pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) per força major).
En qualsevol cas, en tots els casos es mantenen les prestacions a les persones
treballadores que s’hi adhereixin.
Pel que fa el procés de tramitació, té una lògica diferent que el de força major i uns
terminis més llargs. Caldrà diferenciar entre els ERTOs per a les persones sòcies i els
ERTOs per a les persones treballadores assalariades de la cooperativa. En aquest
segon cas el procediment és una mica més complex, ja que necessita una representació
legal dels treballadors per iniciar el procediment de negociació i obrir un període de
consultes (5 dies), un període de negociació i on la es presenta la decisió empresarial
(5 dies), i un període per a rebre la resposta de l’autoritat laboral (fins a 7 dies hàbils,
potestatiu).
Els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP),
podrien ser l’opció més natural per a una empresa que, després d’un ERTO per força
major, necessiti seguir contenint la seva massa salarial. Si bé aquesta mesura no té una
limitació temporal, no està pensada per ser una mesura permanent.
[ Enllaços d’interès ]
-

Lectura recomanada: Reflexions i recomanacions sobre ERTOs i Economia
Solidària.
ERTO per força major: Reial Decret 8/2020 de 19 de març, article 22, 24 i 25
ERTO Etop: Reial Decret 8/2020 de 19 de març, article 23
Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig
Decret Llei 24/2020, del 26 de juny.
Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre, article 3.

[Tornar a l’Índex]

AMPLIACIÓ
DISCONTINUS

DE

LA

COBERTURA

A

CONTRACTES

FIXOS-

Prestació extraordinària adreçada a les persones amb contracte de treball fix-discontinu
que, com a conseqüència del Covid-19, hagin vist interrompuda la seva activitat o bé no
s’hi han pogut reincorporar. També s’hi podran acollir aquelles persones que havent
estat en ERTO durant el període d’activitat o havent cobrat aquesta prestació
anteriorment, ara es trobin en situació de desocupació i sense prestacions.
Les mesures es mantenen fins al 31/01/2021.
[ Enllaços d’interès ]

-

Reial Decret 15/2020, 21 d’abril
Reial Decret 18/2020, 12 de maig
Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre, article 9

[Tornar a l’Índex]

3. FINANÇAMENT
FONS AVALIS-ICF
A qui aplica? Empreses i persones treballadores autònomes.
Descripció: L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les
necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada
del COVID-19. La mesura combina l’aval del 100% per part d’Avalis de Catalunya, amb
una línia d’actuació ICF per finançar necessitats de liquiditat. Les empreses s'hauran de
comprometre a mantenir llocs de treball. A través de les entitats financeres.
Sublínia ICF Eurocrèdit Covid-19: Addicionalment ICF ofereix préstecs en condicions
preferents per a PIMES, amb d’un mínim de 5 persones treballadores o bé amb 1 milió
d’euros de facturació anual i valor del seu balanç. Es sol·licita directament a l’ICF.
[ Enllaços d’interès ]
-

Enllaç per sol·licitar l’aval.
Línia ICF Eurocrèdit Covid-19

[Tornar a l’Índex]

LÍNIES ICO
A qui aplica? Persones treballadores autònomes i empreses de tots els sectors
d’activitat amb domicili social a l’Estat espanyol i que s’hagin vist afectades pels efectes
econòmics del COVID-19.
Descripció: Línies d’avals per a crèdits concedits través de les entitats financeres, per
atendre:
-

Necessitats de liquiditat derivades, entre d’altres, de la gestió de factures,
necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres
necessitats. L’aval garantirà el 80% del préstec en el cas de PIMES i
treballadores autònomes, i el 70% en la resta dels casos, sempre i quan es tractin
de noves operacions. En el cas de renovacions, l’aval cobrirà fins al 60%, en tots
els casos. Període de validesa: Préstecs i renovacions firmades a partir del 18
de març de 2020 i fins al 31 de juny de 2021.

-

Nova línia d’avals per a facilitar el finançament de noves inversions. Període de
validesa: Es poden sol·licitar fins al 31 de juny de 2021. L’aval garantirà el 80%
del préstec en el cas de PIMES i treballadores autònomes, i el 70% en la resta
dels casos. Enllaç a la línia.

Els gestiona l’ICO i es sol·liciten a través de les entitats financeres. Les entitats de la
banca ètica que a dia d’avui s’hi han adherit són FIARE i Caixa d’Enginyers.
[ Enllaços d’interès ]
-

Línia d’avals establerts pel Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març.
Resolució del 25 de març, amb l’aprovació de les mesures.
Nova línia d’avals per a inversions, RD-25/2020, de 3 de juliol.
Línia de finançament per al sector turístic.
Enquesta PIMEC sobre els préstecs ICO avalats

[Tornar a l’Índex]

LÍNIES DE FINANÇAMENT ESPECIALS I SECTORIALS
Línia per a empreses exportadores (CESCE): Línia de cobertura de risc a empreses que
exportin regularment (exportant regularment els últims 4 anys i amb més del 33% de
facturació). Més informació al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, article 17
Línia Cultura Liquiditat (ICF): Entre 20.000€ i 300.000€ per entitat, amb un termini de
fins a 5 anys (1 de carència), i un tipus d’interès de l’Euribor a 12 meses més un
diferencial màxim del 3%. La Generalitat assumeix el 80% del risc. Més informació
Micropréstecs Restauració i Comerç (ICF – Avalis): De 15.000 euros i avalats al 100%
per Avalis, dirigits a micropimes i persones treballadores autònomes afectades per les
mesures de tancament temporal decretades per la Generalitat de Catalunya el 15/10.
Condicions: 5 anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable
(EURIBOR a dotze mesos +1,85%). Més informació
Acelera PIME (ICO): Micro préstecs per finançar projectes de digitalització, i fomentar
les solucions de teletreball, per PIMES i persones autònomes. Més informació

[Tornar a l’Índex]

4. AJUDES SECTORIALS I ALTRES AJUDES
AJUDES AL SECTOR CULTURAL
A qui aplica? Entitats, empreses i persones treballadores autònomes.
Descripció: El Departament de Cultura ha engegat el Pla de rescat del sector cultural
davant la crisi de la COVID-19, que consisteix en tot un seguit de mesures per protegir
el teixit cultural i facilitar-ne la represa de l’activitat. Les mesures s’aniran publicant al
portal del pla de rescat del sector cultural. Paquet de noves mesures:
-

Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments
en espais escènics i musicals, dirigida a persones físiques o jurídiques, que han
mantingut les activitats culturals malgrat han patit una reducció forçada de
l’aforament. Fins al 3/6/2021. Enllaç al tràmit.

[Tornar a l’Índex]

SUBVENCIONS PER ESTABLIMENTS AFECTATS PER LES NOVES
RESTRICCIONS
A qui aplica? Persones treballadores autònomes, pimes i microempreses dels sectors
de la restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva
activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats
municipals), centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn, i els
establiments comercials situats en un centre comercial, afectades per les mesures de
tancament per pal·liar el Covid19.
Descripció: El pagament únic concedit a cada beneficiari serà de 1.500 euros
(restauració, estètica i bellesa, i locals de centres comercials); 10.000 euros (oci nocturn,
de menys de 10 persones treballadores); 20.000€ (oci nocturn, de 10 o més persones
treballadores) i 9.000€ (parcs infantils).
Període de validesa: Oberta la línia per a parcs infantils i oci nocturn fins al 30/12/2020
(enllaç al tràmit). Properament s’obrirà la convocatòria de la resta de línies.
Bases reguladores – Convocatòria – Més informació
[Tornar a l’Índex]

AJUT A PERSONES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES
A qui aplica? Inscrites al registre d’accés als ajuts per a treballadores i treballadors
autònomes i microempreses.
Descripció: Pagament únic de 2.000 euros, compatible amb d’altres de la Generalitat,
tret de l’anterior ajut de 2.000€ i els beneficiaris de la convocatòria de subvencions de
2020 per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. El
pagament es farà directament al compte corrent durant les properes setmanes (abans
de que s’acabin les festes de Nadal), sense necessitat de fer cap altre tràmit. Les
resolucions d’atorgament es publicaran a eTauler properament. Més informació
[Tornar a l’Índex]

AJUTS PER A EMPRESES DEL SECTOR DE LES FIRES
A qui aplica? Autònoms i pimes, titulars d’empreses d’atraccions o de serveis de
restauració vinculats a les fires, i que exerceixen la seva activitat en fires, revetlles i
festes majors a la via pública, i que no han pogut desenvolupar la seva activitat.
Descripció: Pagament únic de 6.000 euros per beneficiari.
Termini: Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament, a través del web del
CCAM, del 18 al 30 de desembre de 2020. Més informació - Tràmit
[Tornar a l’Índex]

REDUCCIÓ DELS LLOGUERS EN ESTABLIMENTS AFECTATS PER
LES MESURES SANITÀRIES
A qui aplica? Els arrendataris de locals comercials tancats (bars, restaurants,
gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques) o amb l’ús
limitat (teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels) per les mesures contra la
COVID-19.
Descripció: La norma permet als arrendataris renegocia el lloguer, i en cas de no arribar
a un acord, estableix una rebaixa automàtica en el preu del lloguer. Diferencia entre els
locals tancats (rebaixa del 50 %) i de les activitats limitades (rebaixa del 50% de la part
desaprofitada).
Més informació
[Tornar a l’Índex]

BO SOCIAL ELÈCTRIC PER AUTÒNOMS AFECTATS PER LA CRISI
A qui aplica? Persones treballadores en règim d’autònoms que hagin cessat la seva
activitat a causa del coronavirus o l’hagin vist disminuir la seva facturació un 75%
respecte al semestre anterior.
Descripció: Poden acollir-se al bo social elèctric per obtenir un descompte directe en la
seva factura elèctrica d’un 25%.
També podran suspendre o modificar de forma temporal i sense costos els seus
contractes (electricitat i gas natural), o bé ajornar el pagament de les factures per pagarles un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins un període sis mesos.

[ Enllaços d’interès ]
-

Enllaç al Bo Social del Ministeri de Transició Ecològica.
Recull de mesures matèria d’energia.
Eina per calcular el Bo i fer la sol·licitud

[Tornar a l’Índex]

5. MESURES SOCIETÀRIES
REUNIONS TELEMÀTIQUES DE L’ASSEMBLEA I DEL CONSELL RECTOR
Encara que els estatuts no ho haguessin previst, des del període d'alarma i fins el
31/12/2020, les sessions dels òrgans de govern de les cooperatives i les associacions
podran celebrar-se per videoconferència sempre que la cooperativa i els socis i sòcies
disposin dels mitjans necessaris per fer-ho amb totes les garanties, També pot reunirse i aprovar acords el Consell Rector i les comissions delegades per mitjans telemàtics.
El RD 34/2020 permet la celebració telemàtica de les sessions durant tot el 2021. La
mesura inclou també algunes modificacions pel que fa la legalització dels llibres, les
causes de dissolució i el perllongament dels càrrecs socials.

[ Enllaços d’interès ]
-

-

Enllaç a la mesura
RD 34/2020

[Tornar a l’Índex]
PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
El termini de tres mesos, comptant des del tancament de l’exercici social, perquè el
Consell Rector de les cooperatives formuli els comptes anuals, queda suspès fins que
finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se un altre cop durant tres mesos més.
Article 40, apartat 1, del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

[Tornar a l’Índex]
FLEXIBILITZACIÓ DE L’ÚS DEL FONS D'EDUCACIÓ I PROMOCIÓ
COOPERATIU
A qui aplica? Cooperatives.
Descripció: Podran utilitzar el FEPC com un recurs financer, per dotar de liquiditat a la
cooperativa, així com finançar qualsevol activitat dirigida a frenar la crisis sanitària, ja
sigui a través d’accions pròpies o a través de donacions a altres entitats.
Requisits: El FEPC que es destini a dotar de liquiditat a la cooperativa s’haurà de
restituir amb, al menys, el 30 % dels resultats de lliure disposició que es generin cada
any, fins que s’assoleixi el nivell previ i en un termini màxim de 10 anys.
Enllaç a la mesura.

[Tornar a l’Índex]
IMPLEMENTACIÓ DE LA
LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES

TRAMITACIÓ

ELECTRÒNICA

DE

LA

A qui aplica? Cooperatives
Descripció: El sistema de legalització de llibres de les cooperatives en format electrònic
és d’aplicació a tots els llibres que es presentin a legalitzar a partir 14 de desembre del
2020. Tràmit – Instrucció – Resum del procediment

[Tornar a l’Índex]

6. MESURES DES
SOLIDÀRIA

DE

L’ECONOMIA

SOCIAL

I

FONS PEL COOPERATIVISME CATALÀ
A qui aplica? Cooperatives de Catalunya, federades o que es federin, i sòcies de
serveis de Coop57.
Període de validesa: Es podran sol·licitar fins al 30 de juny del 2020, termini que es
podrà ampliar en funció del que s'allargui l'estat d'alarma i el confinament ocasionat.
Descripció: Línia de finançament de 2 milions d’euros de Coop57 pel cooperativisme
afectat per la crisi sanitària del COVID-19, amb 400.000 euros d’avals que hi destinarà
la Fundació Seira. La línia de finançament posa en marxa dos productes financers:
-

Pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria

-

Préstec de liquiditat

[Tornar a l’Índex]

LÍNIA DE PRÉSTECS FIARE AMB GARANTÍA FEI
Línia de préstecs per a empreses amb impacte social, de fins a 500.000€ i una durada
d’entre 12 mesos i 10 anys. A través de l’acord amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI)
es pot accedir a la garantia europea EASI, que cobreix fins al 80% de la inversió sense
cost addicional per als clients per a operacions de fins a 10 anys. Més informació
[Tornar a l’Índex]

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT DE LES
EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL
A qui aplica? Cooperatives, societats laborals, federacions d’entitats de l'ESS, SATs,
empreses d'inserció, centres especials de treball, fundacions, associacions i persones
físiques en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes previstes.
Període de validesa: Es poden presentar sol·licitud des del 9 de juny de 2020 fins al
31 de desembre de 2022, a través del ICF.
Descripció: Línia de garanties del 80% per facilitar l’accés a préstecs per finançar
inversions, circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions.
[ Enllaços d’interès ]
-

Enllaç als ajuts – web ICF
Enllaç a les bases

[Tornar a l’Índex]

AJUTS PER A LA CONSTITUCIÓ D’AVALS
A qui aplica? Cooperatives i societats laborals amb seu a Catalunya, i federacions.
Període de validesa: Fins el 31 de desembre de 2020.
Descripció: Subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en
cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i
respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses per
poder formar part de la societat de garantia recíproca com a socis partícips.
[ Enllaços d’interès ]
-

Sol·licitar l’ajut
Enllaç a la resolució

[Tornar a l’Índex]

MICROMECENATGE
Goteo posa el servei de micromecenatge a 0 comissió. [Tornar a l’Índex]

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT
COOPERATIVES DE TREBALL

DE

LA

FEDERACIÓ

DE

Programa d’orientació per a que les cooperatives federades puguin fer consultes. La
Federació finança l’acompanyament amb la xarxa de cooperatives expertes federades:
-

De fins a 8 hores d’orientació econòmica i laboral, orientades a recolzar les
cooperatives en la presa de decisions en aquestes difícils setmanes.

-

De fins a 15 hores d’orientació estratègica, per fer una diagnosi dels nous
escenaris, re-dissenyar i actualitzar objectius, models, plans i protocols de gestió,
entre molts altres elements.

Cal contactar a la Federació al telèfon 933188162 o escriure
federacio@cooperativestreball.coop. Enllaç al Programa d’Orientació COVID-19.

a

[Tornar a l’Índex]

RECURSOS PER A PERSONES MIGRADES
Guia que recull tot un seguit de mesures destinades a persones migrades en relació a
l’emergència sanitària del COVID-19. Consulta la guia
[Tornar a l’Índex]

7. MESURES MUNICIPALS
A nivell municipal, són molts els ajuntaments i dispositius de desenvolupament local que
estan anunciant ajudes i mesures concretes. Per a major informació, consulta
l’Associació Catalana de Municipis o el la web del teu ens local.
Alcoletge: Fins al 24/12/2020.
-

Ajuts per autònoms i pimes per pal·liar el tancament de l'activitat durant l'estat
d'alarma. Enllaç.
Ajuts per autònoms i pimes per inversions i/o despeses per a la transformació
digital. Enllaç.
Ajuts per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Enllaç.

Puigvert de Lleida: Ajuts destinats a autònoms i pimes amb motiu de la crisi econòmica
derivada de la COVID-19. Termini de sol·licitud: 30/12/2020. Enllaç.
Térmens: Ajuts destinats al comerç, petites empreses i autònoms. Fins al 30/12/2020.
Enllaç.
Vallfogona de Balaguer: Subvencions en l'àmbit del comerç per a la compensació de
pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19. Termini de sol·licitud:
31/01/2021. Enllaç a la convocatòria.
Consell Comarcal de les Garrigues: Concessió de 3 subvencions per a la
contractació de joves. Enllaç a les bases
- Empreses de municipis de Les Garrigues de menys de 5.000 habitants, que
contractin entre que contractin entre 1 i 3 joves beneficiaris del Sistema de
Garantia Juvenil, amb la finalitat de fixar la població al medi rural.
- Import: 50% del salari mínim interprofessional durant 6 mesos. L'ajuda màxima
de la contractació serà de 2.850 euros. Sol·licitud telemàtica aquí
[ Enllaços d’interès ]
-

Bones pràctiques dels ens locals - Covid19
Guia per impulsar la reactivació econòmica
Buscador de subvencions i ajudes de les administracions

[Tornar a l’Índex]

PONENT COOPERA
Des de Ponent Coopera, seguim treballant virtualment i a la vostra disposició per atendre
les vostres consultes, contactant-nos al 664265664 o a les següents @:
Marc Brugulat - mbrugulat@ponentcoopera.cat

RELLEU COOPERATIU EN PROJECTES PROPERS AL TANCAMENT
Ponent Coopera acompanya processos de relleu cooperatiu, com a eina per donar
continuïtat a negocis que es troben en una situació no volguda de tancament. En
aquests processos, les persones que prenen el relleu de l’activitat poden mantenir els
llocs de treball iniciant un nou projecte sota la fórmula cooperativa, que ha demostrat
tenir capacitat de resiliència en períodes de crisis.
Per saber-ne més – Ponent Coopera

[Tornar a l’Índex]

8. PER A MÉS INFORMACIÓ
Especialitzats en l’Economia Social i Solidària
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