
 
 

 
 

  

 

  

    

 

 

  

 

 

 

Barcelona, 1 de desembre de 2020 

 

 

 
 

En la present nota informativa recopilem les últimes mesures establertes per la Generalitat de 

Catalunya en diverses matèries, en el marc de la pandèmia de la COVID-19. Inclou els següents 

àmbits: 

o Impost d'estància en establiments turístics 

o IRPF 

o Ajudes en l'àmbit de la cultura 

o Protecció del dret a l'habitatge 

o Ajudes econòmiques per a empreses, autònoms i treballadors autònoms que formin part 

de microempreses 

o Cooperatives catalanes 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Establiments turístics 

Es posposa l’increment dels impostos d’estància en establiments turístics fins al juny de 2021, 

prèviament previstos per a gener de 2021. 

IRPF 

Es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import que resulti de restar de 

la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva. 

Els beneficiaris d’aquesta mesura són aquells contribuents que hagin tingut 2 pagadors o més 

durant l’exercici 2020. 

Veure el Decret llei complet aquí. 

 

 

Subvencions per a compensar la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals 

Té dues línies de subvencions que corresponen a: 

o Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats 

culturals amb motiu de la COVID-19 

o Subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament 

d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-

19. 

Per a consultar els requisits que han de complir els beneficiaris, les quanties atorgades, la 

documentació necessària per a tramitar la subvenció i tots els detalls per a poder acollir-se a 

l’ajuda, consultar el següent enllaç. 

 

Modificacions de la Llei 24/2015 

o S’afegeix la disposició addicional que indica que els procediments iniciats en els què no 

s'hagi acreditat la formulació de l'oferta de lloguer social s'han d'interrompre per tal que 

aquesta oferta pugui ser formulada i acreditada. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820502.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820568.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o S'afegeix una nova disposició addicional, la tercera, a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, en la 

que es suspèn de forma excepcional i transitòria per motius sanitaris dels procediments 

de desnonament i dels llançaments que afectin llars vulnerables sense alternativa 

habitacional. Durant la vigència de l'estat d'alarma o d'una mesura que comporti 

restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries, se suspendran les execucions 

de resolucions judicials que comportin el llançament de persones o unitats familiars que 

estiguin dins dels paràmetres de risc d'exclusió residencial previstos en aquesta Llei i 

ocupin habitatges provinents dels demandants previstos a l'article 5.2. 

La determinació relativa a la inclusió o no inclusió dins dels paràmetres de risc d'exclusió 

social correspon als serveis socials de l'Administració pública competent. 

A continuació destaquem les mesures més importants recollides en el mencionat Decret llei: 

Objecte i finalitat de l'ajut:  

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per 

un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de 

les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes 

que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures 

adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.  

Per a consultar els detalls i requisits, veure el següent enllaç dintre del capítol I, a les pàg. 4 fins a 

la pàg. 6. 

 

Objecte i finalitat de la prestació:  

S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import 

fix de 750 euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts 

visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a 

Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la 

situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a 

Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com 

a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19. 

Per a consultar els detalls i requisits, veure el següent enllaç, dins del capítol II, de la pàg. 6 i 7. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820264.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820264.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

També es recopilen altres mesures de caire social. Pots llegir-les en detall en el següent enllaç: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820264.pdf 

 

 

o Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals  

 

El Decret estipula que, de manera excepcional i fins el pròxim dia 31 de desembre de 

2021, encara que els estatuts de la societat no ho prevegin, el Consell rector podrà 

convocar les assemblees generals siguin ordinàries o extraordinàries amb l'antelació 

mínima i màxima que consideri oportuna. La convocatòria podrà realitzar-se 

telemàticament sempre amb respecte a les garanties pertinents. 

 

En la convocatòria hauran de constar les raons d'excepcionalitat i especificar com es 

procedirà tant en primera com en segona convocatòria. 

 

De la mateixa forma, fins a la referida data i encara que els estatuts no ho prevegin, 

s'estipula que tant les assemblees com els acords adoptats en les mateixes podran 

celebrar-se mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin la 

participació a distància de les persones sòcies les quals, així mateix, podran participar en 

les assemblees a través de mitjans virtuals, encara que no estigui previst en els estatuts.  

 

En l'acta de la sessió, s'indicaran les circumstàncies referides en l'article 51 de la Llei de 

cooperatives i es deixarà constància expressa de l'haver reconegut la identitat de totes les 

persones assistents. L'Acta es remetrà a l'adreça de correu electrònic de cada assistent 

com a màxim en el termini màxim de quinze dies següents a la reunió.  

 

 

o Dret a vot de los socis  

 

Fins el dia 31 de desembre de 2021, el Consell Rector podrà habilitar mecanismes 

alternatius als disposats en l'article 48.2 de la Llei de cooperatives, en relació a l'obligació 

de posar a la disposició dels socis els vots socials que corresponguin a cada persona.  

En les assemblees generals convocades, cada soci podrà disposar de fins a cinc vots 

delegats que hauran de complir amb els requisits establerts per la Llei de cooperatives. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820264.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o Assemblees de delegats  

 

Fins el dia 31 de desembre de 2021, les cooperatives que constitueixin la seva assemblea 

mitjançant assemblees de delegats, no estaran obligades a celebrar prèviament les 

assemblees preparatòries o de secció, encara que així ho prevegin els seus estatuts, si bé 

en la convocatòria hauran de motivar-se les causes de no celebració d'aquestes. 

Els nomenaments dels delegats o delegades que esgotin el seu mandat a partir de la data 

de declaració de l'estat d'alarma i dins de l'exercici 2020, s'entenen prorrogats fins al dia 

31 de desembre de 2021.  

Igualment, queden prorrogats fins al dia 31 de desembre de 2021 els nomenaments de 

delegats produïts amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma, podent actuar en les 

Assemblees generals celebrades fins a la referida data.  

Si haguessin estat designats per a una assemblea concreta, i aquesta s'hagués ajornat a 

causa de l'estat d'alarma, la designació s'entendrà prorrogada fins a la celebració 

d'aquesta.  

 

 

o Mesures relatives al Consell Rector 

 

De forma excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de la 

cooperativa no ho prevegin, el Consell Rector i les comissions delegades es podran reunir 

i adoptar acords mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin 

la comunicació a distància dels socis. De la mateixa manera els seus membres podran 

participar de manera virtual, encara que els estatuts no ho prevegin. 

 

Aquestes reunions s'entendran celebrades en el domicili social de la cooperativa. 

 

El Consell Rector podrà adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la persona 

que ho presideixi o ho sol·licitin almenys dos membres.  

 

 

o Mesures relatives a les causes de dissolució  

 

No es tindrà en consideració l'exercici tancat l'any en què s'hagi declarat l'estat d'alarma, 

a l'efecte de determinar la concurrència de causa de dissolució de la cooperativa, 

contemplada per al cas de reducció de la xifra del capital social per sota del mínim 

establert legal o estatuàriament que es mantingui durant més d'un any.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o Vigència dels càrrecs  

 

Amb caràcter excepcional, el nomenament dels càrrecs de les societats cooperatives i 

dels diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l'any 2020 i amb 

anterioritat al 9 de maig de 2021, s'entendran vigents fins a la primera assemblea que es 

convoqui que en tot cas haurà de realitzar-se a tot tardar el dia 31 de desembre de 2021.  

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES  

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. Contacti 

amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


