PUNT D’INFORMACIÓ ECONÒMICA (PIE)
L’Ajuntament de Llucmajor, a través de la regidoria d’ocupació, posa a disposició
dels autònoms i Pimes locals un Punt d’Informació Econòmica per sol·licitar
informació i resoldre dubtes sobre ajudes econòmiques, laborals i socials
adoptades per les diferents administracions, amb l’objectiu de donar-los suport
en fer front a la crisi provocada pel COVID-19.Trobareu més informació al web
de l’Ajuntament:www.llucmajor.org
Podeu contactar amb el PIE a través de:
Telèfon:674 337 566 (de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores)
Correu electrònic: ocupacio@llucmajor.org
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AJUDES PER A EMPRESES I AUTÒNOMS
BENEFICIARIS

ENTITAT

MÉS INFORMACIÓ

A. Pagament lloguer

TIPUS D'AJUDA

Autònoms i PYMES

Arrendador

B.Presentació impostos. Ampliació termini de
presentació

Autònoms i PYMES

AEAT

C.Prestació extraordinària per cessament d'activitat

Autònoms

Seguretat social i les
mútues col·laboradores

D.Línia de liquiditat

Autònoms i PYMES

CERSA

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/2
2/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/1
5/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_
files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Age
ncia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instruc
ciones_Aplazamiento.pdf
http://www.caib.es/sites/coronaviruseco
nomia/ca/prestacio_extraordinaria_per_
cessament_dactivitat_/
https://www.conavalsi.com/

E.Ajudes subministres Pimes i Autònoms

Autònoms i PYMES

Ministeri per a la
Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic

http://www.caib.es/sites/coronaviruseco
nomia/ca/suministres/
https://www.miteco.gob.es/es/ministeri
o/medidas-covid19/

PYMES i empreses
espanyoles de gran
grandària

Companyia
Espanyola
d'Assegurances de Crèdit
a l'Exportació, S.A Cia.
d'Assegurances
i
Reassegurats (CESCE)
ICEX

www.cesce.es.

https://turismo.gob.es/caes/Paginas/Index.aspx

F.Ajudes a la
asseguradora

internacionalització:

cobertura

G.Ajudes a la internacionalització: participació en
fires, activitats de promoció de comerç
internacional
H.Ajudes a la internacionalització: Suspensió del
pagament d'interessos dels préstec concedits per la
Secretaria d'Estat de Turisme

Empreses

Empreses

Secretaria
turisme

I.ICO Sector Turístic y activitats connexes

Autònoms
i
Empreses
dels
següents sectors:
Turisme, transport,
hostaleria,
educació, activitats
recreatives, d'oci i
entreteniment

ICO A través de les
institucions financeres

http://www.caib.es/sites/coronaviruseco
nomia/ca/linies_ico_liquiditat/
https://www.ico.es/web/ico/ico-sectorturistico-y-actividades-conexas-

J.Línia d'avals ICO per empreses i autònoms

Autònoms i PIMES

ICO A través de les
institucions financeres

http://www.caib.es/sites/coronaviruseco
nomia/ca/lania_daavals_ico_per_empres
es_i_autanoms_per_palaliar_els_efectes
_econamics_del_covid-19/
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

K.Línia de liquiditat

Autònoms i PIMES

ISBA

L.Moratòria de cotitzacions a la SS

Autònoms
empreses

y

Tresoreria General de la
SS

M.Ajornament del reemborsament de crèdits a la
SG d'Indústria i de la Petita i Mitjana empresa

Els beneficiaris de
concessions
dels
instruments
financers
a
projectes industrials

SG d'Indústria i de la
Petita i Mitjana empresa
SGIPYME
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d'Estat

de

https://www.icex.es/icex/es/index.html

https://www.isbasgr.es/es/producto
s-covid19
http://www.caib.es/sites/coronaviruseco
nomia/ca/morataria_de_cotitzacions_a_l
a_ss/
http://www.caib.es/sites/coronaviruseco
nomia/ca/ajornament_del_reemborsame
nt_de_cradits_a_la_sg/
https://www.mincotur.gob.es/eses/servicios/AtencionCiudadano/Paginas/
AtencionCiudadano.aspx

Dossier en constant actualització - Maig 2020

A.
MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER DELS LOCALS DE NEGOCIS D'AUTÒNOMS I
PIMES PER CAUSES DEL COVID-19
Beneficiaris:
Autònoms i PIMES arrendatàries quan compleixin els següents requisits:
Els autònoms, hauran d'estar afiliat en situació d'alta en la data de declaració d'estat d'alarma i que la
seva activitat hagi quedat suspesa o afectada per una reducció de la facturació (del més natural
anterior a la sol·licitud) almenys en un 75% en comparació amb el trimestre al qual pertany el mes
referit a l'any anterior.
Les PIMES hauran de complir durant dos exercicis consecutius almenys dos d'aquestes condicions:
-Que el seu actiu no superi els quatre milions d'euros
-Que l'import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions d'euros o que no tingui
més de 50 treballadors.
Els autònoms, també hauran d'acreditar que la seva activitat ha estat suspesa o la seva facturació
reduïda en un 75%.
Mesures segons la propietat del local:
Si pertany a un organisme públic o una gran forquilla (titular de més de deu immobles urbans, excloent
garatges i trasters, o d'una superfície construïda de més de 1.500 m²), l'arrendador estarà obligat a
acceptar una moratòria, sempre que no s'hagués aconseguit ja un acord entre totes dues parts. Es
podrà sol·licitar l'ajornament de la renda, sense penalització ni meritació d'interessos i s'aplicarà de
manera automàtica, afectant durant el període de temps que duri l'estat d'alarma, sense que puguin
superar-se els 4 mesos i sempre dins del termini de vigència del contracte o les seves pròrrogues.
Resta de propietaris de locals: es podrà sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament
de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per totes
dues parts amb caràcter voluntari. En aquest cas no té caràcter obligatori. I es permet l'ús de la fiança
com a mecanisme de pagament total o parcial d'alguna de les mensualitats de la renda.
Termini:
Es podran presentar a partir del 23 d’abril I fins a un mes de la publicació en el BOE
Més informació:
RDL 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía
y el empleo (art. De l’1 al 5)


B.1 MORATORIA PER A LA PRESENTACIÓ DELS IMPOSTOS D’AUTONOMS I PIMES
S’aprova una ampliació per a la presentació I ingressos de les declaracions d’impostos d’autònoms I
PIMES.
Per això s’ha de tenir una facturació menor a 600.000 € a l’any 2019 I el termini és fins 20 de maig de
2020 per al pagament de les declaracions trimestrals dels tributs (retencions d’IRPF, IVA I pagament
4

Dossier en constant actualització - Maig 2020

fraccionat de persones físiques I les bestretes de l’Impost de Societats), en lloc de fer-ho el 20 d’abril
previst. En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de
les autoliquidacions és fins el 15 de maig de 2020.
Per a més informació:

RD ley 14/2020 del 14 de abril
B.2 MORATÒRIA PER A LA PRESENTACIÓ DELS IMPOSTOS D’EMPRESES
Per a sol·licitar l'ajornament de deutes, prèviament has de presentar en termini les declaracions de
manera telemàtica davant la AEAT.
Arran de l'entrada en vigor del RDL 7/2020, es concedeix l'ajornament de l'ingrés del deute tributari
corresponent a totes aquelles declaracions -liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de
les quals i ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor d'aquest RDL i fins al dia 30 de maig de 2020
de pagaments pendents de retencions de:
• Retencions i ingressos a compte: models 111, 115 i 123.
• Pagaments fraccionats de l'IRPF: model 130 i 131.
• Pagaments a compte de l'Impost de Societats: model 202.
• Declaració trimestral d'IVA: model 303, 309, 349. L'IVA en circumstàncies normals pot ajornar-se amb
interessos.
Beneficiaris:
Es podran beneficiar d’aquestes mesures, aquelles persones o entitats amb un volum d’operacions no
superior a 6.010.121.04 € l’any 2019. Amb un límit de fins a 30.000€ de deute. El termini serà de 6
mesos I no es reportaran interessos de demora Durant els primers tres mesos l’ajornament.
Per a més informació:
Instrucciones para presentar aplazamientos

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/L
e_Interesa/2020/Instrucciones_Aplazamiento.pdf

C. PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DEL COL·LECTIU DE TREBALLADORS AUTÒNOMS .
Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva
facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar
una prestació fins que acabi l’estat d’alarma, No fa falta donar-se de baixa en Hisenda i la Seguretat
Social. Durant el període de percepció d’aquesta prestació no hi ha obligació de cotitzar però
s’entendrà com a període cotitzat a la Seguretat Social. Aquesta prestació serà gestionada per les
Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i l’Institut Social de la Marina, amb la col·laboració dels
serveis públics d’ocupació de les Comunitats Autònomes.
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http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/prestacio_extraordinaria_per_cessamen
t_dactivitat_/



https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html



https://app.iempren.es/noticia/83/2020/mesures-autonoms-prestacio-extraordinaria-percessament-dactivitat



https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinariapara-autonomos-afectados-por-el-covid-19/



https://www.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx

D. LÍNIA DE LIQUIDITAT: CERSA
Com accedir a la línia?
A través de les SGR
• CERSA i les SGR han aprovat noves mesures econòmiques per a solucionar les dificultats de liquiditat
ocasionades pel COVID-19.
• Especialment dirigides a les microempreses i autònoms, seran canalitzades a través de la xarxa
capil·lar de les SGR i CERSA.
• Amb la possibilitat de garantir el 100% de l'import del finançament concedit.
CERSA ha aprovat una Línia especial COVID-19 com addenda al Contracte de refinançament de 2020, i
que ha entrat en vigor amb data 1 d'abril 2020.
S'obre una línia amb cobertura extraordinària del risc de crèdit d'operacions de finançament per a
PIME afectades en la seva activitat pel COVID-19 per a fomentar la concessió de crèdit de les entitats
bancàries avalada per les SGR, que poden garantir el 100% del risc de cadascuna de les operacions de
finançament,on CERSA garanteix el 75%.
L'objectiu últim de CERSA és facilitar a les pimes i autònoms de tota Espanya l'obtenció de tota mena
de finançament, amb especial incidència en les empreses de recent creació i menor grandària i, per
tant, amb majors dificultats d'accés a recursos aliens.
Per a més informació:
https://www.conavalsi.com
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E. AJUDES SUBMINISTRES PIMES I AUTONOMS
1.

Bo Social Elèctric
Què és?

És un descompte directa en la factura elèctrica, dirigit a usuaris en situació de vulnerabilitat i que tingui
contractat el PVPC a la vivenda habitual.

Beneficiaris
-Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat amb data posterior al 14 de març de 2020.
- Els treballadors autònoms que després de l’entrada en vigor l’estat d’alarma, han vist reduït la seva
facturació del mes anterior al qual es sol·licita el bo social, al manco amb un 75% en relació amb el
promig de facturació del semestre anterior.
-El contracte aplicable en el rebut d’electricitat de la vivenda habitual sigui el preu voluntari per al petit
consumidor (PVPC)
Altres requisits


Renta anual usuari o unitat familiar no sigui superior a 18.799€, sense menor a la llar.



Renta anual de l’unitat familiar no sigui superior a 22.559€, amb un menor a la llar.



Renta anual de l’unitat familiar no sigui superior a 26.318€, amb dos menors a la llar.



Totes les famílies nombroses (amb 3 o més menors en l’unitat familiar) amb independència de
la seva renta anual.

Bonificacions
El bo suposa un descompte directe d’un 25% exclusivament sobre la factura del subministrament
elèctric de la vivenda habitual. davant dels impostos en el rebut de la llum, per un període màxim de 6
mesos des de la data de meritació del bo social.
Com es sol·licita?
El PVPC es contracta amb les comercialitzadores de referència i es podrà sol·licitar el bo social elèctric
via telèfon, correu postal, correu electrònic, etc. de cada una d’elles, i han de contestar en un termini
màxim de 15 dies per comprovar que es compleixen els requisits.
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Energía XXI (Endesa) - https://www.energiaxxi.com/bono-social-covid19



Naturgy Gas & Power https://www.comercializadoraregulada.es/regulada/luz/bono_social_luz



Iberdrola - https://www.curenergia.es/bono-social



Baser (EDP) - https://www.basercor.es/es/bono-social/bono-social-covid/



Repsol - https://selectra.es/energia/companias/repsol/bono-social
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Per a més informació:
bonosocial.gob.es
913 146 673, horari atenció al públic de 9 a 14, de dilluns a divendres
ciudadano@idae.es.

2.

Suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, es podrà sol·licitar la suspensió del
pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en
l'estat d'alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació, dels subministraments de:Energia
eléctrica, Gas natural, Gasos manufacturats, Gasos liquats del petroli per canalització

Els autònoms i empreses que s'acullin a la suspensió de la facturació recollida en aquest article no
podran canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural, segons el cas, mentre no s'hagi
completat aquest regularització.

Les comercialitzadores d'electricitat i gas natural i distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats
del petroli per canalització,i, les distribuïdores d'electricitat i les distribuïdores i transportistes de gas
natural, els ingressos del qual es vegin reduïts per aquesta mesura, podran sol·licitar els avals de
l'article 29 RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgent extraordinàries per a fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19 o qualsevol altra línia d'avals creada de manera específica a aquest
efecte.
Beneficiaris
Autònoms i PIMES
Més informació
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

3.

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per autònoms i empreses

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les empreses i autònoms es podrà
acollir a les següents mesures:
1. Es podrà suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o
les seves pròrrogues, per contractar una altra oferta alternativa que s’ha adeqüin a les seves
noves necessitats de consum.
2. Aquests canvis es faran sense penalització.
8
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3. Els distribuïdors atendran les sol·licituds, amb independència de les modificacions
voluntàries del consumidor en els darrers 12 mesos.
4. Quan les sol·licituds no es puguin atendre per mitjans remots, les actuacions de camp
necessàries, estaran subjectes al plans de contingència adoptats i comunicats per les
empreses distribuïdores.
5. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el consumidor que hagi
sol·licitat la suspensió del seu contracte podrà sol·licitar la seva reactivació. I el que hagin
demanat la modificació del contracte, podrà sol·licitar una nova modificació de contracte.
6. Les reactivacions i modificacions del contractes es realitzaran en el terminis màxim de cinc
dies natural sense cost pel consumidor, excepte:


Pagament d’extensió per increments de potència.



Pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides.



Si es necessari el canvi del equips de mesura.

7. Amb la finalitat de compensar en el Sistema Elèctric la reducció d'ingressos conseqüència
d’aquestes mesures , es dotarà un crèdit en la secció pressupostària del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per l'import equivalent a la reducció d'ingressos per
al Sistema Elèctric atribuïble a aquestes mesures en l'exercici anterior.
Per a més informació
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/

4. Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural per autònoms i empreses
1. Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les empreses i autònoms es podrà acollir
a les següents mesures:
 La modificació del cabal diari contractat.
 La inclusió en un graó de peatge corresponent a un consum anual inferior.
 La suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per a ell.
2. El comercialitzador podrà sol·licitar, al distribuïdor o transportista, alguna de les següents mesures:
 El canvi de graó de peatges del terme de conducció del peatge de transport i distribució
 La reducció de cabal contractat en productes de capacitat de sortida de durada estàndard o de
durada indefinida, en aquest últim cas sense que aquesta modificació es comptabilitzi a
l’efecte del termini mínim per a la sol·licitud d’una nova modificació.
 L’anul·lació dels productes de capacitat de sortida contractats i la suspensió temporal de
contractes d’accés de durada indefinida, sense cap restricció.
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3. Tots els estalvis derivats dels menors pagament de peatges conseqüència de l’aplicació de les
mesures anterior hauran de ser repercutits íntegrament pel comercialitzador al titular del punt de
subministrament.
4. Aquests canvis es faran sense repercussió de cost algun sobre el comercialitzador o el consumidor.
5. Quan les sol·licituds no es puguin atendre per mitjans remots, les actuacions de camp necessàries,
estaran subjectes al plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.
6. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el titular del punt de
subministrament que hagi sol·licitat la modificació podrà sol·licitar l'increment de cabal o canvi de graó
de peatge sense cap limitació temporal o cap cost.
7. En el cas de suspensió temporal les reactivacions dels contractes es realitzaran en el terminis
màxim de cinc dies natural sense cost , excepte:
 Que sigui necessari realitzar una posada en servei
 Posada en seguretat de la instal·lació
8. Amb la finalitat de compensar en el Sistema Gasista la reducció d'ingressos conseqüència d’aquestes
mesures , es dotarà un crèdit en la secció pressupostària del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic per l'import equivalent a la reducció d'ingressos per al Sistema Gasista atribuïble a
aquestes mesures en l'exercici anterior.
Més informació

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/

F. AJUDES A LA INTERNACIONALIZACIÓ LÍNIA DE COBERTURA ASSEGURADORA

Què és?
Línia de cobertura asseguradora amb càrrec al Fons de Reserva de Riscos de la Internacionalització,
amb un import de fins a 2.000 milions d'euros, amb caràcter extraordinari i una durada de 6 mesos,
des del 18 de març de 2020.
Disponible per tot tipus d'operacions comercials, incloses les nacionals, ja siguin de subministrament
de béns, prestació de serveis, o unes altres que realitzin empreses espanyoles, per entendre que les
mateixes formen part de l'estratègia comercial d'aquestes empreses que actuen preferentment en
l'àmbit de la internacionalització.
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Característiques
A) Seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui
necessari la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre que responguin a
noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual.
B) El percentatge de cobertura del risc de crèdit en les operacions subscrites sota la línia no superarà el
límit que pugui establir-se a cada moment d'acord normativa UE en matèria d'ajudes de l'Estat.
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries tant les petites com les mitjanes empreses espanyoles, així com les empreses
de major grandària (amb determinades circumstàncies).
Qui atorga les cobertures:
Les cobertures seran atorgades per la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació,
S.A Cia. d'Assegurances i Reassegurats (CESCE), S.M.E. en nom propi i per compte de l'Estat, a l'empara
del que es preveu en la Llei 8/2014, de 22 d'abril, el Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre i en el
present reial decret llei.
Normativa d'aplicació:
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. (BOE núm. 73, de 18 de març).


Llei 8/2014, de 22 d'abril, sobre cobertura per compte de l'Estat dels riscos de la
internacionalització de l'economia espanyola (BOE núm. 98, de 23 d'abril).


Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2014, de 22
d'abril, sobre cobertura per compte de l'Estat dels riscos de la internacionalització de l'economia
espanyola (BOE núm. 308, de 22 de desembre).


Més informació
En la pàgina web de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, S.A Cia.
d'Assegurances i Reassegurances (CESCE)

www.cesce.es.

902 11 10 10

G. AJUDES A LA INTERNACIONALITZACIÓ: PARTICIPACIÓ EN FIRES, ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE
COMERÇ INTERNACIONAL. ICEX
Aquelles empreses que haguessin demanat ajudes ICEX España Exportació e Inversions per la
participació en fires, activitats de promoció de comerç internacional podran demanar la devolució de:
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Despeses no recuperables, quotes pagades de participació en fires, activitats de promoció de comerç
internacional, quan hagin estat convocades per ICEX, i aquestes hagin estat cancel·lades, greument
afectades o ajornades per l'organitzador a causa de l'COVID -19.
També es concedeixen ajudes a empreses que anessin a participar en esdeveniments internacionals
(organitzats a través d’entitats col·laboradores de ICEX), i a les entitats col·laboradores, en funció de
les despeses incorregudes no recuperables. Quan les activitats siguin cancel·lades a causa de l'COVID19.

Per a més informació:

https://www.icex.es/icex/es/index.html
informacion@icex.es
913 497 100
H. SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT D’INTERESOS DELS PRÉSTECS CONCEDITS PER LA SECRETARIA
D’ESTAT DE TURISME
També se suspèn el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la
Secretaria d'Estat de Turisme, durant un any i sense necessitat de sol·licitud (fa referència al programa
Emprendetur R + D + I, Emprendetur Joves Emprenedors i Emprendetur Internacionalització).
Per a més informació

https://turismo.gob.es/ca-es/Paginas/Index.aspx

I. ICO SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES COVID 19 / THOMAS COOK

Beneficiaris:
Les empreses i autònoms poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del
1,50% TAE, sense comissió d'obertura.
La Línia ICO COVID-19 està dirigida als següents sectors:Turisme, Transport, Hostaleria, Educació,
Activitats recreatives, d'oci i entreteniment.
Concepte a finançar
Necessitats de liquiditat finançats a través de la Línia Empreses i Emprenedors.
Operació financera
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Préstecs amb un import màxim de 500.000 €.
Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca).
TIN fix 1,49% (TAE 1,50%)*.
Dossier en constant actualització - Maig 2020



Inversions finançables : Necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.

Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada per l'ICO.
Vigència de la línia
Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins esgotament de fons.
Per a més informació
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexasOn es pot sol·licitar?
A través de les Institucions financeres.
(*) El llistat s'actualitzarà diàriament amb les entitats que es vagin adherint.

J. LÍNIA D’AVALS ICO PER EMPRESES I AUTÒNOMS PER PAL·LIAR ELS EFECTES ECONÒMICS
DEL COVID-19.

Què és?
La línia d’avals té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les
renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de
finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o
altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.


Els préstecs avalats hauran d’haver estat formalitzats a partir de dia 17 de març de 2020.



Els acreditats no han d’estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de
2020.

Avals
a) 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.


Màxim 80% de l’operació



Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

b) 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la
condició de PIME.


Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.



Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

Remuneracions dels avals: segons annex I de la Resolució.
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Normativa d’aplicació
Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Recolzament a l’Empresa, per la
que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que s’aproven les
característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per empreses i autònoms, per pal·liar els
efectes econòmics del COVID-19.
BOE num 83 de 26 de març de 2020

On puc acudir per demanar aquest préstec ICO?

www.ico.es i a www.mineco.gob.es

K. LINIA LIQUIDITAT EXTAORDINÀRIA - ISBA
Ajudes a la Micro, petita i mitjana empresa amb activitats a les Illes Balears per cobrir els interessos i el
cost de l'aval de ISBA, SGR, derivats del RD Llei 463/2020.

Beneficiaris:
Treballadors autònoms i pimes de tots els sectors d'activitat, la qual es faci la principal activitat dins
centres situats a les Illes Balears i s'hagin vist perjudicats davant diverses circumstàncies derivades del
RD 463/2020 del 14 de març.

Bonificacions:
Cost aval ISBA: 1,25% anual (fins a 5 anys)
Tipus d'interès: 1,5% (fins a 5 anys)

Termini de presentació:
fins 4 de desembre de 2020

Més informació:
https://www.isbasgr.es/es/productos-covid19
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L. MORATORIA DE 6 MESOS DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL SENSE INTERÈS A
EMPRESES I TREBALLADORS PER COMPTE PROPI

Qui pot accedir?
Empreses i autònoms que les seves activitats no s'han vist suspeses per la declaració de l’estat
d’alarma.
Empreses: Afectarà al pagament de cotitzacions entre el maig i el juny del 2020.
Autònoms: aquest període serà entre maig i juliol del 2020.
No poden demanar aquesta moratòria empreses i autònoms que han aprovat un ERTO per força
major tant de suspensió de contracte com de reducció de jornada, que ja estaven exemptes d’abonar
l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaptació conjunta durant el temps que duri
l’ERTO

Com es presenta la Sol·licitud?
Les empreses ho han de fer a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la
Seguretat Social (Sistema RED). Han de presentar una sol·licitud per a cada codi de compte de
cotització on figuren d’alta les persones treballadores i dels quals es vulgui demanar moratòria.
Els autònoms poden fer servir el sistema RED o els mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica
de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.
La Tresoreria General de la SS podrà habilitar altres mitjans electrònics per presentar la sol·licitud.
Les sol·licituds s’han de comunicar a la Tresoreria General de la SS durant els 10 primers dies naturals
dels terminis d’ingrés.

Per a més informació:
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/morataria_de_cotitzacions_a_la_ss/

M.AJORNAMENT DEL REMBOLSAMENT
DE CREDIT
A LA SECRETARIA GENERAL
D’INDUSTRIA I DE LA PETITA I MITJANA (Préstecs SGIPYME)
Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament de crèdits concedits per la Secretaria
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana empresa del Govern central.
Els beneficiaris de concessions dels instruments financers a projectes industrials podran sol·licitar
l’ajornament del pagament del principal i/o interessos sempre que el termini de venciment sigui
inferior a 6 mesos d’acord amb l’article 15 del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
La Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana empresa ha habilitat un formulari per atendre
les consultes. Només s’atendran les consultes a través del formulari.
15

Dossier en constant actualització - Maig 2020

Formulari

On puc acudir?

https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/AtencionCiudadano/Paginas/AtencionCiudadano.aspx

Normativa d’aplicació
Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte
econòmic del COVID19.
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