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AJORNAMENT D'IMPOSTOS Si 1 No Sí 12 Sí 19 No

              IMPORT ESTIMAT (Milions €) Sense import estimat No aplica Sense import estimat Sense import estimat No aplica

              DURADA Estat alarma No aplica 9 mesos 3 mesos No aplica 

REDUCCIÓ D'IMPOSTOS No No Sí 13 Sí 20 No

              IMPORT ESTIMAT (Milions €) No aplica No aplica Sense import estimat Sense import estimat No aplica

              DURADA No aplica No aplica 9 mesos Sense especificar No aplica

CRÈDITS AMB AVALS PÚBLICS No Sí Sí 14 Sí 21 Si 27

              IMPORT (Milions €) No aplica 100.000 460.000 300.000 230.000

             % DE GARANTIA DELS AVALS No aplica Entre el 60% i el 80% 6 Entre el 80% i el 90% Entre el 70% i el 90% 22 70-90%
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AJORNAMENT D’IMPOSTOS No Sí 7 No No Si 28

              IMPORT (Milions €) No aplica Sense import estimat No aplica No aplica Sense especificar

              DURADA No aplica 6 mesos No aplica No aplica 1 mes

REDUCCIÓ D'IMPOSTOS Si 2 No No No No

              IMPORT ESTIMAT (Milions €) Sense import estimat No aplica No aplica No aplica No aplica

              DURADA 2 mesos No aplica No aplica No aplica No aplica

AJUTS ECONÒMICS A AUTÒNOMS Si Sí Sí 15 Sí Si

              IMPORT PER AUTÒNOM (€) Fins a 2.000 3 70% base reguladora 9.000 - 15.000 16 3.500 23 600

              CONDICIONANTS Si Sí 8 Si Si 24 No

              DURADA Transferència única 1 mes 3 mesos Transferència única 1 mes

ALTRES AJUTS No Sí 9 No Sí 25 No

CRÈDITS AMB AVALS PÚBLICS Si Si (pimes exportadores) No No Si 29

              IMPORT (Milions €) 1.000 2.000 10 No aplica No aplica Sense especificar

             % DE GARANTIA DELS AVALS 75% Sense especificar No aplica No aplica Sense especificar
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AMPLIACIÓ DEL DRET A PRESTACIO D'ATUR PELS AFECTATS D'ERTO No Sí Si No No

EXONERACIÓ DE LES COTITZACIONS SOCIALS EN CAS D'ERTO No Entre 75 i 100% 11 No No No

PAGAMENT DE SALARIS A EMPRESES AFECTADES No No Si Sí No

              PERCENTATGE No aplica No aplica 60-67% 17 70% 26 No aplica

AJUT A LES EMPRESES PER PAGAR LES COTITZACIONS No No Si 18 No No

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ/REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL No Sí Si Sí No
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I DESPESA ADDICIONAL (Milions €) 1.800 4 3.800 Si 2.000 1.150 30

SUBVENCIONS PER LA RECERCA DE MESURES PALIATIVES PER LA COVID-19 Si Sí (25,2 M€) Si (145 M€) Sí No

MÉS EFECTIUS SANITARIS Si Sí Si Sí Si (1000)
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SUPORT ESPECÍFIC ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LA COVID-19 Si 5 Sí Si Sí No

              SECTOR Turisme, comerç i esport Turisme, Comerç minorista No No No aplica

              CONCEPTE Ajornament i suspensió d'impostos, 
subvencions  i mesures de liquiditat Liquiditat No aplica No aplica No aplica

              IMPORT (Milions €) Sense import estimat 200 No aplica No aplica No aplica
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AJORNAMENT D'IMPOSTOS Sí 31 Sí 36 Sí 42 Sí 48

              IMPORT ESTIMAT (Milions €) Sense import estimat Sense import estimat Sense especificar Sense import estimat

              DURADA 3 mesos 1-4 mesos 3 mesos 1 a 2 anys

REDUCCIÓ D'IMPOSTOS No No 37 Si 43 No

              IMPORT ESTIMAT (Milions €) No aplica No aplica Sense especificar No aplica

              DURADA No aplica No aplica 1 any No aplica

CRÈDITS AMB AVALS PÚBLICS Sí Si 38 Sí Sí

              IMPORT (Milions €) 50.000 25.000 330.000 (lliures) 500.000 (dòlars)

             % DE GARANTIA DELS AVALS 80% 32 Sense especificar Sense especificar Sense especificar
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AJORNAMENT D’IMPOSTOS No No No No

              IMPORT (Milions €) No aplica No aplica No aplica No aplica

              DURADA No aplica No aplica No aplica No aplica

REDUCCIÓ D'IMPOSTOS Sí 33 No No No

              IMPORT ESTIMAT (Milions €) Sense import estimat No aplica No aplica No aplica

              DURADA 6 mesos No aplica No aplica No aplica

AJUTS ECONÒMICS A AUTÒNOMS Sí Sí Sí 44 Sí

              IMPORT PER AUTÒNOM (€) 1.292 34 75% pèrdua d'ingressos 2.500 (lliures)
50% prestació mitjana de l'estat federal  

+ 600 dòlars 49

              CONDICIONANTS Sí Sí 39 Sí Sí

              DURADA 2 mesos 3 mesos 3 mesos 39 setmanes

ALTRES AJUTS No No No No

CRÈDITS AMB AVALS PÚBLICS No Sí Sí 45 Sí

              IMPORT (Milions €) No aplica 130 Fins a 5 per empresa (lliures) 349.000 (dòlars)

             % DE GARANTIA DELS AVALS No aplica 70% 80% Sense especificar
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AMPLIACIÓ DEL DRET A PRESTACIO D'ATUR PELS AFECTATS D'ERTO Sí 35 No No No

EXONERACIÓ DE LES COTITZACIONS SOCIALS EN CAS D'ERTO No No No No

PAGAMENT DE SALARIS A EMPRESES AFECTADES Sí Sí 40 Sí No

              PERCENTATGE 70% 75% 80% 46 No aplica

AJUT A LES EMPRESES PER PAGAR LES COTITZACIONS No No Sí 47 Sí

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ/REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL No Sí No No
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I DESPESA ADDICIONAL (Milions €) Sense import estimat No 5.000 (lliures) 150.000 (dòlars)

SUBVENCIONS PER LA RECERCA DE MESURES PALIATIVES PER LA COVID-19 Si No No Sí

MÉS EFECTIUS SANITARIS No No Sense especificar Sí
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SUPORT ESPECÍFIC ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LA COVID-19 No Sí Sí Sí

              SECTOR No aplica Events, aerolínies, turisme, 
indústria i oci 41 Comerç, oci i hostaleria Aerolínies i transport

              CONCEPTE No aplica Liquiditat/transferències Transferència Transferència

              IMPORT (Milions €) No aplica Sense especificar Fins a 25.000 lliures per empresa 32.000 (dòlars) 2/3
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Notes addicionals
1 Moratòria dels tributs propis i cedits. A més, es posposa la liquidació de l’Impost sobre les begudes
ensucrades dels primers mesos de l’any, que es podrà abonar conjuntament amb la quota corresponent al segon trimestre. https://portaldogc.
gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790135.pdf. https://govern.cat/govern/docs/2020/04/06/13/51/0479b293-42b5-43c7-a70b-648d1b49f080.pdf”
2 Reducció del 50% del cànon de l’aigua. https://govern.cat/govern/docs/2020/03/19/14/37/0ab0b548-30dd-4e7a-a2fa-bdac39ab2b58.pdf.
3 Els treballadors autònoms hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en relació al mes de març de l’any anterior. 
L’ajut s’otorgarà per procediment de concurrència fins a l’exhauriment de la partida pressupostària de 7,5 milions d’euros. https://treball.
gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
4 https://govern.cat/gov/acords-govern/9721/govern-calcula-1800-milions-euros-despesa-afrontar-emergencia-sanitaria-contra-covid-19
5 L’impost sobre les estades en establiments turístics que s’haurien de liquidar entre l’1 i el 20 d’abril s’ajorna 6 mesos. https://portaldogc.gencat.
cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789147.pdf. La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física impulsa una línia de finaçament de 10 M€. També s’ha 
aprovat una línia de subvencions de 9 M€ en l’àmbit del comerç, serveis, artesanania i la moda i l’eliminació durant 9 mesos de la quota mínima 
obligatòria del cànon de l’aigua específic que liquiden els establiments del sector turístic. S’ha aprovat una línia de crèdits de 2 M€ per donar 
suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19. Reducció del 50% del cànon de residus industrials i de la cons-
trucció durant els mesos d’abril i maig i se suprimeixen les fiances de residus per als gestors de residus no perillosos. https://govern.cat/salapremsa/
6 Pel paquet inicial aprovat de 20.000 M €, 10.000 M€ anirà destinat a PIMES i autònoms i l’Estat avalarà el 80% de les operacions. Dels 10.000 
M€ restants, la garantia serà del 70% en el cas de nous préstecs i del 60% per la renovació de crèdits ja existents. https://elpais.com/econo-
mia/2020-03-24/el-gobierno-avalara-el-80-de-los-creditos-a-pymes-afectadas-por-el-coronavirus.html
7 PIMES i autònoms, prèvia sol·licitud, poden acollir-se a un període de flexibilització (de fins a sis mesos, tot i que es cobraran interessos de 
demora a partir dels tres mesos) del pagament de deutes tributaris amb l’administració central (IVA, IRPF i IS). Els requisits són que les empre-
ses o autònoms no tinguin un volum d’operacions superior als 6.010.121€ l’any 2019. El total de l’import que es podrà diferir serà de 30.000€ 
per empresa. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf. A més, els autònoms podran optar a una moratoria del 
pagament de les cotitzacions socials durant sis mesos sense interessos dels mesos entre maig i juliol del 2020, sempre que les activitats que 
realitzin no fossin suspeses pel decret de l’estat d’alarma del 14 d’abril. Els autònoms també podran sol·licitar un ajornament de pagaments a 
la Seguretat Social (sempre que no tinguessin una moratòria pendent) d’aquells deutes amb venciment entre els mesos d’abril i juny de 2020, 
tot i que s’aplicarà un interès del 0,5%. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
8 Només rebran aquesta prestació els autònoms que es vegin obligats a tancar totalment la seva activitat pel decret de l’estat d’alarma o bé 
els que pateixin una caiguda de com a mínim el 75% de la seva facturació durant el mes de març de 2020 en relació a la mitjana del semestre 
anterior. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf. A més, els autònoms podran sol·licitar una moratòria del 
pagament d’hipoteques per locals i oficines.
9 Els autònoms que compleixin les condicions de vulnerabilitat econòmica (en el cas d’un autònom que la facturació baixi un 40% i tingui uns 
llindars de renda inferiors als establerts al Real Decret-llei 11/2020 segons les característiques familiars) podran sol·licitar una moratòria de 
tres mesos del deute hipotecari d’oficines i locals on desenvolupin la seva activitat econòmica. A més, els autònoms que hagin hagut d’aturar 
completament la seva activitat fruit del COVID-19, podran accedir durant sis mesos a disposar de diners del pla de pensions fins a un import 
equivalent als salaris que s’han deixat de percebre com a conseqüència de la crisi sanitària. Finalment, aquells autònoms que s’hagin vist 
obligats a parar l’activitat o que hagin experimentat una caiguda del 75% de la facturació respecte la mitjana del semestre anterior podran 
sol·licitar el bo social de l’electricitat, sempre que acrediti una renda anual inferior a 18.800€ (2,5 cops l’IPREM) si viu sol, 22.560€ si a la unitat 
familiar hi viu un menor o 26.320€ si hi viuen dos menors.
10 Les PIMES exportadores tindran durant sis mesos una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 M€ a través del ”Fondo de Reserva de 
los Riesgos de la Internacionalización”.
11 El decret exonera el 100% de les cotitzacions socials a les empreses de menys de 50 treballadors i del 75% la resta, sempre que es vegin 
forçades a aplicar un ERTE per caiguda de l’activitat i es comprometin a mantenir el nombre d’ocupats després de la crisi sanitària. 
12 Les empreses que no puguin pagar impostos els podran diferir fins a finals del 2020. Aquesta mesura aplica a cotitzacions, l’IVA i l’impost de 
societats. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Fiscal_policy/Articles/2020-03-20-Tax-measures-to-as-
sist-businesses.html;jsessionid=8DA795357B4FA32B50775C67AF28C492.delivery1-replication
13 Empreses i autònoms poden sol·licitar una reducció dels impostos durant el 2020 en aquells casos en els que queda clar que els guanys 
empresarials i salaris seran inferiors. Això provoca que les empreses no hagin de retenir uns diners que finalment no hauran d’abonar, 
facilitant una major liquiditat.
14 https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/a/a-protective-shield-for-employees-and-companies.pdf?__blob=publicationFile&v=3
15 A més de l’ajut de 9.000 a 15.000 euros, el govern alemany està preparant un paquet de 40.000 M€ per autònoms i microempreses (10.000 
M€ de transferències directes i 30.000 M€ en préstecs). A més, alguns estats federals estan implementant mesures pròpies per donar support 
a aquest col·lectiu. https://www.hlb.global/covid-19-response-and-implications-for-business-in-germany
16 9.000 euros per les empreses de menys de 5 treballadors i 15.000 per les empreses fins a 10 treballadors. https://www.bmwi.de/Redaktion/
EN/Pressemitteilungen/2020/20200323-50-german-government-announces-50-billion-euros-in-emergency-aid-for-small-businesses.html
17 67% pels treballadors que tenen com a mínim un fill.
18 L’estat abonarà íntegrament cotitzacions socials per aquells treballadors que han reduït la seva jornada laboral. https://www.hlb.global/
covid-19-response-and-implications-for-business-in-germany
19 Aquesta mesura aplica a les cotitzacions socials i l’impost de societats. https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
20 Només poden acollir-se empreses realment perjudicades pel Covid-19 i s’aplica a alguns impostos directes, com ara l’impost de societats. 
El web del ministeri d’economia francès diu que s’estudiaran individualment les sol·licituds. 
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_503
22 La garantia de l’aval depèn del tamany de l’empresa. Si l’empresa té menys de 5.000 assalariats amb una facturació menor de 1,5 mil 
milions d’euros la garantia que s’aplica és del l’90%. Les de més de 5.000 assalariats i una facturació de més de 1,5 mil milions el 80% de 
garantia. Les que tenen una facturació de més de 5 mil milions es beneficiaran d’una garantia del 70%.

23 Els autònoms i microempreses podran rebre aquesta ajuda sempre que no superin una facturació de 1 milió d’euros i un benefici anual 
imponible de menys de 600.000 euros anuals. 
24 Les empreses han de tancar la seva activitat i patir una caiguda de la facturació un 70% en el mes de març en comparació al març de l’any anterior.
25 Les petites empreses en dificultat pel coronavirus podran sol·licitar un ajornament del pagament de les factures d’aigua i gas i del 
lloguer dels locals comercials. https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
26 Fins a 6.927 euros bruts mensuals. 
27 https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/italian_march_package_against_covid19_2.pdf. http://www.mef.gov.it/inevidenza/
Liquidita-alle-imprese-un-intervento-senza-precedenti-da-oltre-400-miliardi/
28 S’ajornen tots els impostos i les cotitzacions socials pels autònoms i empreses amb una facturació inferior als 2 milions d’euros.
29 La quantitat del paquet de crèdits a les PIMES (SME FUND) ha augmentat dels 40.000 als 100.000 milions €. A més, el govern italià ha 
reforçat aquest fons de garantia, facilitant als autònoms un crèdit de fins a 25.000 euros avalat 100% per l’Estat. http://www.mef.gov.it/
inevidenza/Liquidita-alle-imprese-un-intervento-senza-precedenti-da-oltre-400-miliardi/
30 https://www.ft.com/content/26af5520-6793-11ea-800d-da70cff6e4d3
31 Les empreses que justifiquin que han estat afectades econòmicament pel coronavirus poden sol·licitar un ajornament del pagament de 
l’IVA, cotitzacions socials i de l’impost de societats. https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
32 El primer 3% de pèrdua l’assumirà el sector financer. Les pèrdues entre el 3 al 5%, el 50% les assumirà l’Estat. A partir del 5%, el 80% de 
la pèrdua aniran a càrrec de l’Estat. https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
33 Els autònoms que no puguin pagar la quota podran sol·licitar una suspensió de la cotització durant els primers dos trimestres del 2020. 
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
34 En el cas d’un autònom amb familiars depenents la quantitat serà de 1.614. https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
35 Es flexibilitzen els criteris d’atur temporal per força major. Les empreses no cal que justifiquin a les autoritats que tenen una dràstica 
caiguda de l’activitat per fer fora els treballadors de forma temporal. https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e1-0#h2_6
36 El pagament de les contribucions socials i l’IRPF retingut dels empleats es pot diferir durant 4 mesos. El pagament de l’IVA es pot 
posposar en diferents periodes, depenent del tamany de l’empresa i el periode de liquidació de l’IVA de cada empresa. https://home.
kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-denmark-tax-relief-in-response-to-coronavirus.html. https://www.njordlaw.com/the-danish-parlia-
ment-adopts-emergency-law-deferring-payment-deadlines-for-tax-and-vat-for-danish-companies/
37 S’est’a estudiant que l’Estat cobreixi algunes despeses fixes de les empreses. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/
regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv
38 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_505
39 Els treballadors autònoms que han patit com a mínim una reducció del 30% de la seva activitat, l’Estat els compensa amb un 75% de 
la pèrdua d’ingressos, amb un màxim d’uns 3.100 euros. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesente-
rer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv
40 Afecta a empreses que tenen pensat reduir el 30% de la seva plantilla o bé a 50 empleats. Mesura que s’aplicarà durant 3 mesos i cobre-
ix un import màxim d’uns 3.100 euros al mes. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere
41 El govern danès ha reforçat en 200 M€ el “fons de garantia de viatges” per ajudar les arolínies. A més, ajudarà econòmicament els orga-
nitzadors d’events de menys de 1.000 persones dirigits a grups poblacionals vulnerables pel Covid-19. Finalment, encara s’estan estudiant 
mesures per ajudar al sector turístic, oci i la indústria. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-eni-
ge-om-hjaelpepakke. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-virus-regeringen-ivaerksaetter-i-dag-en-rae-
kke-initiativer-som-hjaelp-for-dansk-oekonomi
42 El pagament de l’IVA entre el 20 de març i el 30 de juny de 2020 es pot diferir fins a finals de març de 2021.   
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses#su-
pport-for-businesses-through-deferring-vat-and-income-tax-payments
43 L’impost sobre la propietat se suspèn durant un any a Anglaterra en els sectors de l’oci, comerç minorista, hostaleria i negocis de caràc-
ter sanitari (ex: residències). https://www.gov.uk/government/publications/business-rates-retail-discount-guidance
44 80% del salari fins a un màxim de 2.500 lliures mensual. Podran rebre aquest ajut els autònoms que hagin facturat menys de 50.000 
lliures durant el 2019 (o la mitjana del periode 2017-2019). https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-
self-employment-income-support-scheme. A més, es proporciona un ajut de 10.000 lliures a microempreses a Anglaterra que no paguen 
gairebé impostos per l’ús d’una propietat/establiment.
45 Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS). Préstecs a PIMES a retornar en 6 anys i l’Estat cobreix els interessos durant el 
primer any. https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils-2/current-accredi-
ted-lenders-and-partners/
46 L’estat cobreix el 80% (fins a un màxim de 2.500 lliures) dels salaris d’aquells treballadors que no poden treballar pel confinament però 
segueixen tenint un contracte amb l’empresa. A més, l’Estat paga a les empreses dues setmanes de sou per aquells treballadors que 
tenen baixa mèdica.
47 Les empreses poden ajornar 6 mesos els pagaments a la seguretat social que caldria abonar fins el juliol de 2020.
48 Les empreses poden diferir el 50% de les cotitzacions socials a finals de 2021 i el 50% restant a finals del 2022.  
https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-COVID-19-Fact-Sheet.pdf
49 Els autònoms han d’haver perdut la feina. A més d’aquesta prestació, els EUA fa un ingrés de 1.200 dòlars per adult més 500 dòlars 
addicionals per cada fill menor d’edat.
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