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Degut a la situació d’alarma decretada per el Govern, s’han instaurat una 

sèrie de restriccions de mobilitat que afecten directament a la ciutadania. 

Entre els afectats estan els autònomes i les empreses. 

Per aquest raó, tant el Govern central, com els autonòmics i els locals, han 

implantat mesures per pal·liar aquesta situació. 

En el Real Decret 463/2020, de 14 de març, es declara  l’estat d’alarma per 

a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID – 19. 

Modificació pel Real decret 645/2020 de 17 de març. 

Real 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. 

Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.  

Vigència de les mesures del RDL 11/2020 fins 1 mes després de la fi 

de la vigència de la declaració de l’Estat d’alarma.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A 

AUTÒNOMS I PIMES 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070
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1. Persones que queden en situació de vulnerabilitat 

1.1 Moratòria de les hipoteques a les persones afectades econòmicament 

i que no puguin fer front als pagaments (persones que estiguin en una 

situació de vulnerabilitat)  

 

1.2 Garantia dels subministres bàsics d’una casa. Durant aquest 

període quedarà prohibit a les empreses subministradores fer talls de 

cap tipus dels serveis d’electricitat, gas, gasoil per a la calefacció, aigua 

corrent, els serveis de telecomunicacions fixe i mòbil. Es pot sol·licitar un 

bonus social per a fer front a aquests subministrament 

 

1.3 Flexibilització en matèria de subministraments d’electricitat i 

gas natural per a autònoms i empreses 

Els autònoms i empreses 

poden suspendre 

temporalment (mentre estigui 

en vigor l’estat d’alarma) els 

seus contractes de 

subministrament o modificar 

les seves modalitats de 

contracte sense penalització 

2. Prestació extraordinària 

per cessament d’activitat 

L’autònom que forçosament 

ha tancat la seva activitat, 

podrà demanar el cessament temporal de l’activitat. Tindran dret a 

percebre un subsidi d’atur extraordinari del 70% de la seva base de cotització.  

Els autònoms dels quals la facturació hagi caigut un 75%, malgrat que 

sigui una activitat permesa, podran sol·licitar també el tancament 

temporal de l’activitat i el subsidi d’atur. També cobraran el 70% de la seva 

base de cotització.  

Els autònoms que hagin fet el tancament temporal, no hauran de pagar la 

seva quota d’autònoms mentre estigui vigent l’estat d’alarma. 

 

 

MESURES PER A AUTÒNOMS 
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3. Moratòria de pagament de les cotitzacions de la seguretat social  

S’estableix una moratòria de 6 mesos sense interès per al pagament de les 

cotitzacions a la seguretat social per a empreses i autònoms 

 

Es poden fer les sol·licituds a través del Sistema de remisión electrónica de 

datos (RED). 

 

4.Persones treballadores de la llar  

Les persones treballadores de la llar tenen dret a un subsidi extraordinari 
temporal en els supòsits següents: falta d’activitat, reducció de les hores 

treballades i/o extinció del contracte com a conseqüència del COVID_19.  
 

Es podrà sol·licitar a partir del dia 5 de maig i fins a la finalització de l’estat 

d’alarma. 

 
5. Subsidi excepcional per desocupació 

Procediment de tramitació del subsidi excepcional per desocupació per la 

finalització dels contractes temporals adreçat a persones que han cessat de 

manera involuntària el seu contracte laboral a partir del 15 de març. (el 

contracte havia de tenir una durada mínima 

de 2 mesos) 

 
 Es podrà sol·licitar a partir del dia 5 de 

maig i fins un mes després de la 

finalització de l’estat d’alarma. 

 

6. Ajut pagament únic de la 

Generalitat de Catalunya 

 

FORA DE TERMINI  
 

7. Ajut Generalitat de Catalunya 

famílies amb pocs ingressos 

Ajut de 200 euros per a que les persones treballadores afectades per un 

ERTO,  les persones treballadores amb contracte temporal que han estat 

acomiadades i a les persones treballadores per compte propi. adquireixin 

productes bàsics. 

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o 

prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats. 

EXHAURIDA (14/05/2020) 
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1. Rebut de l’aigua  

 
Ciutadania, PIMES i el personal 

autònom podrà fraccionar en 6 

mesos el rebut de l’aigua 

sense interessos. 

El cànon de l’aigua dels mesos 

d’abril i maig tindrà una 

reducció del 50%.  

El consistori continuarà 

bonificant el 95% del rebut de 

l’aigua a totes les famílies que es 

troben en situació de 

vulnerabilitat.  

 

2 . Ajut per a dinamització del comerç de Mollet del Vallès  

1.1 Mapa interactiu  
El consistori de Mollet del Vallès ha habilitat un mapa interactiu amb els 

negocis de la ciutat que ofereixen productes i serveis de primera necessitat i 

que també poden fer encàrrecs i/o repartiment a domicili. El mapa ofereix les 

dades de contacte dels comerços i serveis perquè la ciutadania hi pugui 

accedir. 

Per poder aparèixer en aquest mapa interactiu, els negocis locals han d’omplir 

una sol·licitud  

1.2 Ajuts per al sector comercial i de serveis 

A partir del dia 18 de maig s’ha posat en marxa l’Oficina Municipal d’Ajuts 
Covid-19 al Centre Cultural La Marineta on es donarà informació i es podran 
tramitar els ajuts aprovats per l’Ajuntament de Mollet adreçats al sector 

comercial i de serveis de la ciutat especialment afectats per la Covid-19. 

Es tracta d’un seguit d’ajudes directes i indirectes.  
 

 

AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE  

MOLLET DEL VALLÈS 

 

https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/covid19-a-mollet/directori-comercos-i-serveis-pel-covid-19/
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/covid19-a-mollet/directori-comercos-i-serveis-pel-covid-19/formulari-directori-comercos-i-serveis/
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3. Convocatòria d’ajuts urgents extraordinaris per al manteniment de 

l’activitat econòmica i l’ocupació a conseqüència de l’emergència 

sanitària ocasionada pel COVID 19. 

Aquesta línia d’ajuts s’adreça a empreses que  exerceixin l’activitat comercial 

o empresarial a Mollet del Vallès i tindrà una subvenció per unitat de negoci 

de: 

 Activitat tancada per aplicació del RD d’Estat Alarma: 200 euros  

 Activitat no suspesa i no essencial que hagi vist reduït els seus 
ingressos de com a mínim el 50%: 100 euros. 

 

Termini de presentació de 

sol·licituds es fins com a màxim el dia 

19 de juny de 2020. 

Sol·licitud i presentació: La 

presentació de sol·licituds es 

realitzarà prioritàriament de manera 

telemàtica, amb tot, aquelles 

persones que no disposin dels mitjans 

necessaris per a la tramitació 

telemàtica podran adreçar-se 

presencialment a l’Oficina de 

Prestacions habilitada a tal efecte al 

CC La Marineta. 

NOVETAT A 11/06/2020: 

4. Convocatòria d’ajudes dirigides als treballadors autònoms i a les 

PIME establertes a Mollet per a alleujar la falta o disminució 

d'ingressos per a contribuir a recuperar la seva activitat, negocis i 

manteniment de l'ocupació. 

Aquesta línia d’ajuts s’adreça a treballadors autònoms i empreses 

professionals de mútues en règim especial que exerceixin la seva activitat 

a Mollet del Vallès (si l'activitat no requereix llicència municipal, la direcció 

fiscal de l'activitat en el municipi de Mollet del Vallés) que hagin sofert una 

reducció dels ingressos entre els mesos de març, abril i maig de 2020 del 

50%. 

Aquesta línia d'ajuda tindrà una subvenció per unitat de negoci de: 

 Activitat tancada per a la implantació de l'alarma estatal:  
200 euros 

 Activitat no suspesa i no essencial que hagi vist els seus ingressos 
reduïts en almenys el 50%: 100 euros 
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La presentació de sol·licituds es farà principalment electrònicament, no 

obstant això, les persones que tinguin dificultats pel processament electrònic 

podran dirigir-se presencialment a l'oficina de prestacions habilitada al 

Centre Cultural La Marineta. 

Termini de presentació fins com a màxim el dia 19 Juny de 2020 

(FI NOVETAT 11/06/2020) 

 

5. Ajuts per a la ciutadania de Mollet del Vallès 

5.1 Suspensió del pagament de les quotes de:  

 les escoles bressol del municipi  
 Ca n’Arimon  
 Escola Municipal de Música i Dansa  

5.2  Suspensió del pagament de la zona blava de la ciutat. 

 
5.3  Protecció social i garantia dels serveis públics. 

A partir del dia 18 de maig s’ha posat en marxa l’Oficina Municipal d’Ajuts 

Covid-19 al Centre Cultural La Marineta on es donarà informació i es podran 

tramitar els ajuts aprovats per l’Ajuntament de Mollet adreçats a les 

famílies. Es tracta d’un seguit d’ajudes directes i indirectes.  

Convocatòria extraordinària d’atorgament d’ajuts en matèria de Serveis 

Socials per a l‘any 2020 amb motiu de la situació d’emergència social a causa 

del COVID 19. 

Import dels ajuts:  

180 € per unitat familiar d’un o 

dos membres  

250 euros per unitat familiar a 

partir de tres membres o més. 

Termini per presentar les 

sol·licituds fins el 5 de juny de 

2020 (o quan s’acabi la dotació 

pressupostària). 
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6 Subvencions i bonificacions per aquest 2020 

Es mantenen les bonificacions i les subvencions aprovades per a l’any 
2020: 

6.1 Subvenció de l’IBI per a: 

 persones vídues majors de 65 anys,  
 famílies en atur 

 famílies monoparentals  
 famílies amb persones amb discapacitat a càrrec amb escassa 

capacitat econòmica. 

6.2 Subvenció de l’IAE per a empreses que contractin 
persones en situació d’atur. 

Es poden consultar totes les subvencions a http://www.molletvalles.cat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.molletvalles.cat/
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1. Expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 

 
Els empresaris que tinguin dificultats com a conseqüència la COVID-19, i que 

tinguin treballadors al seu càrrec, podran sol·licitar un Expedient de 

regulació temporal d’ocupació (ERTO).  

Hauran de fer la presentació de l’ERTO a l’administració al·legant 

causes de força major a conseqüència de l’estat d’alarma pel coronavirus.   

L’administració haurà de resoldre aquest ERTO en menys de 7 dies. 

 
Prorroga fins al 30 de juny de les condicions dels ERTO per força major 

per a aquelles empreses que encara no puguin reprendre la seva activitat. 

Aquestes companyies i autònoms continuaran gaudint d'una exoneració de 

les quotes a la Seguretat Social. 

Implementada una nova 

categoria d’ERTO, de força 

major parcial, la vigència de 

la qual també s'estendrà fins al 

30 de juny. Aquesta figura 

permetrà a les empreses 

reincorporar a part de la 

seva plantilla i mantenir 

una altra part amb el seu 

contracte suspès. Tant per al 

treballador que torni com per al 

que es mantingui en el ERTE es 

mantindran l'exoneració en les 

cotitzacions socials.  

2. Flexibilització en matèria 

de subministraments d’electricitat i gas natural per a autònoms i 

empreses 

Els autònoms i  les empreses poden suspendre temporalment (mentre 

estigui en vigor l’estat d’alarma) els seus contractes de subministrament o 

modificar les seves modalitats de contracte sense penalització.  

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, es pot sol·licitar 

la reactivació. 

MESURES PER A EMPRESES 
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3. Ajuts de l’Ajuntament de Mollet del Vallès  

 
Rebut de l’aigua  

PIMES i el professionals autònoms podran fraccionar en 6 mesos el rebut 

de l’aigua sense interessos. 

PIMES i autònoms poden demanar el fraccionament trucant als telèfons 

900304070 i al 934953540.  

El cànon de l’aigua dels mesos d’abril i maig tindrà una reducció del 

50%. 

 
4. Permisos retribuïts als treballadors  

FORA DE TERMINI 

 

 

NOVETAT A 11/06/2020: 

5.Línia de subvencions per a micro i petites 

empreses del sector industrial i de serveis a la 

producció 

Publicades al DOGC les bases i la convocatòria 

d'ajuts per a micro i petites empreses 
(producció i serveis a la producció) afectades per la 
crisi de la Covid-19 

 
L'objectiu és que puguin mantenir els contractes 

dels treballadors amb contracte indefinit que 
tinguin aquestes empreses. En funció del 

nombre de treballadors indefinits que tinguin l’ajut variarà (ajut per 
treballador de 1.500 euros) 
 

Termini de presentació: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria (data d’inici de la presentació de sol·licituds dia 

12 de juny de 2020) 
 
(FI NOVETAT 05/06/2020) 
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1. Govern Central 

1.1 Aplaçament de la presentació i 

liquidació d’impostos  

Extensió del termini de presentació i 

ingrés  de les declaracions i 

autoliquidacions tributaries fins el 20 

de maig de 2020 adreçada als 

contribuents que tinguin un volum 

d’operacions no superior a 600.000 

euros a efectes d’IVA(en el cas del 

pagament amb domiciliació, el termini 

serà el 15 de maig 2020) 

1.2 Opció de canviar de mòduls a estimació directa 

Els autònoms que estiguin tributant en regim de mòduls, podran canviar 

a règim de estimació directa durant tot el 2020. A final del exercici s’ha 

de decidir si es vol continuar amb estimació directa, o tornar a tributar per 

el regim de mòduls que tenia abans. 

1.3 Mesura per el pagament fraccionat del Impost de Societats  

Mesura d’ajuda fiscal per a les societats que paguen l’impost de societat: es 

permetrà com a base el resultat obtingut en el primer trimestre de l’any, en 

comptes del resultat obtingut al tancament del 2019. 

1.4 Reducció del IVA 

Aprovada una rebaixa del tipus d’IVA aplicats a llibres, revistes, i diaris 

que es venguin en format digital. 

L’IVA per els productes de caràcter sanitari tindran un tipus d’IVA del 0% 

fins el 31 de Juliol, exclusivament per entitats de dret públic, clíniques o 

centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. 

 

 

 

 

 

MESURES FISCALS 
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2. Govern autonòmic 

Reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta 

d’activitats econòmiques, tant per les pimes com pels autònoms. 

 

3. Govern municipal 

Pla individualitzat per ajornament o fraccionament 

dels tributs municipals, sense recàrrecs, per 

aquelles persones que ho necessitin. 

Característiques principals del nou calendari: 

 Endarrerir el període de pagament dels 
tributs i taxes. 

 No fer el cobrament de les taxes i preus 
públics dels quals no s’ha fet un ús efectiu, com 

a conseqüència de l’Estat d’Alarma (p.e Taxa de Terrasses). 

 Augment de les bonificacions per a famílies vulnerables i al 
sector comercial i de serveis de la ciutat. 

 No es farà el cobrament de la taxa de recollida de cartró a 
comerços ni la taxa de terrasses, des de l’inici del període  en que, 

per causa del l’estat d’alarma no s’han pogut desenvolupar les 
activitats i durant tot  2020.  

 L’Ajuntament prioritzarà, tant com sigui possible,  el pagament de 

les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de 
dotar-los de liquiditat el més aviat possible. 
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Aprovat l’ajornament o 

moratòria per el pagaments 
dels lloguers dels locals 
comercials afectats per la 

situació d’estat d’alarma.  

Aquestes mesures son 
diferents segons el tipus de 

propietari, el qual s’agruparà 
com a gran tenedor o petit 

tenedor. 

 

NOVETAT A 02/06/2020: 

Establiment, durant el mes de juny, d’una moratòria en el pagament del 
lloguer i quotes d'amortització de locals gestionats per l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya. 
 

(FI NOVETAT 03/06/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORATÒRIA LLOGUERS COMERCIAL 

PER A EMPRESES I AUTÒNOMOS 
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Oberta la convocatòria de sol·licituds als ajuts de lloguer, a les persones 
arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte 
econòmic i social de la COVID-19.  

La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament 
parcial o total del lloguer. 
 

SUSPESA CAUTELARMENT LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUS DEGUT 

A QUE L’ELEVAT NOMBRE DE SOL·LICITUDS FA PRESSUPOSSAR QUE 
EL CRÈDIT S’HA ESGOTAT. 

 

 Establiment 

durant el mes de 
juny d’una 
moratòria en el 

pagament del 
lloguer i quotes 

d'amortització 
d'habitatges i locals 
gestionats per 

l'Agència de 
l'Habitatge de 

Catalunya. 

 S’amplia a dos anys el període de prorrateig pels lloguers i les quotes 
dels mesos d'abril, maig i juny del 2020. 

 
 

 

 

 

AJUTS PER LLOGUER A PERSONES 

AFECTADES PER LA CRISI DERIVADA DE LA 

COVID-19 
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1. Línies de finançament  

 
1.1 Crèdits ICO. S’obren línies de crèdit ICO per aquelles empreses i 
autònoms que ho necessitin, especialment les dels sectors mes afectats.  

 
L’Estat avalarà el 80% del préstecs nous i les renovacions concedides 

a les pimes. Per a les grans empreses, aquest aval serà del 70% per a nous 

préstecs i d’un 60% per a les renovacions.  

En data 20 de maig s’ha posat en circulació el quart tram d’avals en les 

mateixes condicions que el tram anterior. 

1.2 Avalis de Catalunya i l’ICF avalen el 75% dels préstecs de les 

entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de 

les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.   

2. Liquiditat 

Es podrà disposar, durant 6 mesos a partir 

de l’entrada en vigor del Real Decret 

463/2020 de 14 març, de l’estalvi acumulat 

en els plans de pensions en situacions de 

desocupació a conseqüència d’un ERTO i 

degut al cessament d’activitat per treballador 

per compte aliena o autònom.  

3. Subvencions 

Línia de subvencions per a professionals i 

microempreses del sector turístic de 

Catalunya afectats econòmicament per les 

conseqüències de la COVID-19.  

La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500 euros per 

persona beneficiària. 

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà el dia 15 d’abril i 

restarà obert fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. 

 

FINANÇAMENT PER A  

EMPRESES I AUTÒNOMS 
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A més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès també ha habilitat diferents canals 

de comunicació per resoldre els dubtes que pugui tenir al ciutadania de Mollet 

respecte a les mesures per fer front al Covid-19 que s'estan portant a terme 

a Mollet. 

Alhora que fa un crida a la ciutadania d'evitar els desplaçaments innecessaris 

i complir amb les mesures decretades per l'Estat d'Alarma 

 

Els canals municipals 

 

Whatsapp (per escrit): 683 553 250 

 

Correu electrònic: ajuntament@molletvalles.cat 

 

Canals d’informació municipals habituals  

Twitter: @ajmollet 

Facebook: ajuntamentmollet 

Instagram: @viumollet  

i el web municipal: www.molletvalles.cat  

 

Oficina d’Atenció Ciutadana 93 571 95 05  

(de 9 a 18 h de dilluns a dijous i de 9 a 15 h els divendres) 

 

Serveis Socials 93 570 09 08 

 

Nou servei municipal d’assessorament 

telefònic 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través del MolletHub, 

ofereix el telèfon 935705160 de dilluns a divendres de 

8 a 20h per atendre les necessitats dels autònoms, dels 

emprenedors i de les petites empreses. 

 

 

Truqueu i demaneu per Mollet Hub  

 

                      

 

      www.molletvalles.cat 

 

935705160 

mailto:ajuntament@molletvalles.cat
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□ REIAL DECRET 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf 

□ MESURES GENERALITAT DE CATALUNYA 
http://economia.gencat.cat/ca/mesures-coronavirus 

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200319-

decret-7-2020-mesures 

http://economia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383967 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-

liquiditat/index.html 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/

?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/trami

t/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/ 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796238.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796565.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798596.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798446.pdf 

 

□ MESURES ECONÒMIQUES AJUNTAMENT DE MOLLET 
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/3955 

https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/3980 

https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/4023 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
http://economia.gencat.cat/ca/mesures-coronavirus
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200319-decret-7-2020-mesures
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200319-decret-7-2020-mesures
http://economia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383967
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/index.html
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/index.html
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
https://web.gencat.cat/ca/tramits/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796238.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796565.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798596.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798446.pdf
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/3955
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/3980
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/4023
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https://bop.diba.cat/temp/05_022020006405.pdf 

https://bop.diba.cat/temp/06_022020007243.pdf 

https://bop.diba.cat/temp/06_022020007609.pdf 

 

 

□ SEPE 
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-

prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/afectadoERE.html 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de 

solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las 

personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del 

Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 

11/2020 

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de 

solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el 

artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19 

 

□ FISCALITAT 
http://files.clickdimensions.com/cecotes-

anqoq/files/faqrefundidas.pdf?1584957198176&_cldee=Y3Jpc3RpbmEuc

2FsYUBjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-

afc9d9cc48c9e2119a4c5ef3fc563a99-

0c697fed4a3f4686874a4fa71127ba18&esid=a097c3a4-eb6c-ea11-aafe-

000c29624151 

    https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf 

 

□ PLA DE TRANSICIÓ A LA NOVA NORMALITAT. 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documen

ts/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf 

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les 

condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i 

l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i 

federat 

 Aquesta guia és un recull de les darreres mesures i informacions publicades pel 

govern central i autonòmic. Aquests continguts i dades són elaborats per 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès, exclusivament amb una finalitat informativa. 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret d’actualització i de 

rectificació, sense assumir al respecte cap responsabilitat. 
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