
Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal

Objectius
☛ Protegir els treballadors amb major

precarietat laboral: els que aquest 
any s’han hagut d’acollir a un ERTO, 
es troben a l’atur o que han encadenat 
diversos contractes.

☛ Donar resposta a les dificultats
econòmiques del sector del turisme
a Catalunya.

Objectius
☛ Reforçar la protecció dels col·lectius

més vulnerables davant possibles 
desnonaments mentre duri l’estat 
d’alarma o estigui en vigor qualsevol 
altra restricció de mobilitat per 
motius sanitaris.

1. Deducció autonòmica en l’IRPF per a les rendes laborals/salarials més baixes

Les mesures

☛ Deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota
íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta
diferència sigui positiva.

☛ Prohibició de desnonaments a persones vulnerables durant la vigència
de l’estat d’alarma o d’una mesura que comporti restriccions a la 
llibertat de circulació per raons sanitàries.

☛ Afecta grans tenidors o entitats financeres quan incompleixin l’obligació
legal de formular una proposta de lloguer social.

☛ Evita que aquests treballadors es vegin penalitzats a l’hora
de fer la declaració de la renda.

☛ No afecta els inquilins de pisos propietat de petits tenidors ☛ La situació de vulnerabilitat ha d’estar acreditada mitjançant un
informe dels serveis socials corresponents.

☛ Podria beneficiar unes 250.000 persones a tot Catalunya.

☛ S’ajorna fins l’1 de juny del 2021 l’entrada en vigor de l’increment
de les tarifes i l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona.

☛ La mesura suposa una pèrdua addicional de 2,9M€
en relació a la situació vigent.

☛ Suposa una pèrdua d’ingressos per a la Generalitat d’uns 16,3M€

☛ Afecta els treballadors que durant el 2020:
• Hauran cobrat entre 14.000 i 22.000 euros bruts.
• Hauran treballat per diverses empreses o que hauran cobrat

una part del sou de la seva empresa i una altra en forma de 
prestacions contributives.

2. Ajornament de l’increment de l’impost sobre les estades en establiments turístics

La mesura

Decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius
més vulnerables davant els desnonaments

Objectius

☛ Reforçar el sistema dels serveis
socials i l’atenció a diversos col·lectius 
professionals especialment afectats 
per la crisi sanitària.

Les mesures

Mesures socials per valor de 102,6M€

Consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó:
“Aquesta bateria de mesures és exemple de l’esforç central que aquest Govern
està duent a terme per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia”.

Pujada de tarifes per
als sectors de la gent gran,
la discapacitat i la infància

☛ 20M€ per gent gran
☛ 7,5M€ per a discapacitat
☛ 7,5M€ per a infància

35M€

Ajudes per a autònoms

☛ Ajuda de 2.000€
en un pagament únic

☛ Beneficiarà fins a 10.000 autònoms

Reforç per fer front a 
l’augment de sol·licituds
de la Renda Garantida 

De complement extraordinari 
per a les famílies acollidores 
de menors tutelats

☛ Afecta els acolliments realitzats
entre el 13 de març
i el 31 de desembre de 2020, 
independentment de la duració.

Compensació temporal i 
extraordinària per a pagar els 
sobrecost de les entitats 
d’infància per la covid 19

3,5M€

Nova línia d’ajuts a professionals 
i tècnics de les arts escèniques, 
visuals, música i audiovisual i 
altres activitats culturals 
suspeses per la crisi sanitària

☛ Ajut de 750€
☛ S’hi podran acollir aquells

qui hagin ingressat fins a 18.555 € 
entre gener i setembre.

3,6M€

40,5M€20M€

100€

Objectius
☛ Donar una resposta urgent per evitar

que el sistema cultural del país entri 
en fallida i pugui continuar treballant 
per construir una societat sòlida i 
cohesionada tant socialment com 
territorialment.

Les mesures

Subvencions de 8,4M€ Cultura

1. Línia de subvencions de l’Institut Català
de les Empreses Culturals

☛ 4,7M€ per compensar les despeses de funcionament
de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària.

2. Línia de subvencions de l’Oficina de Suport
de les Empreses Culturals

☛ 3,7M€ per compensar les pèrdues per la cancel·lació
d’espectacles i activitats culturals.
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amb mesures urgents de caràcter tributari i social, i per
l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la pandèmia

El Govern aprova quatre decrets llei


