MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID - 19

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE LES
ADMINISTRACIONS CENTRAL,
AUTONÒMICA I LOCAL PER DONAR
SUPORT A EMPRESES I A CIUTADANIA
DAVANT DE LA CRISI DERIVADA DE LA
PANDÈMIA COVID-19

ACTUALITZAT A 12/11/2020

MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID - 19

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A
AUTÒNOMS I PIMES

Degut a la “segona onada” de la COVID-19, s’han instaurat una sèrie
de restriccions que afecten directament a la ciutadania. Les
principals afecten a la mobilitat de persones i estan desenvolupades
a la legislació que promulga l’Estat d’alarma i el toc de queda
implementats per les autoritats diumenge dia 25 d’octubre (i
prorrogat aquest “Toc de queda” en data 9 de novembre). Entre els
afectats estan no només els particulars sinó especialment els
autònoms i les empreses.
Per aquest raó, tant l’administració central, com l’autonòmica i la
local, han implantat mesures per pal·liar aquesta situació.
En el present document recollim les mesures implementades que
poden ser de suport tant a particulars com empreses i treballadors
autònoms.
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AJUTS DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLET DEL VALLÈS
1.- Suport al sector de la restauració local a través del directori de
comerços de la ciutat.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès vol donar
a conèixer a la ciutadania els bars i
restaurants que estan oferint servei de
menjar per encàrrec o a domicili.
Els locals s’han de donar d’alta al Directori
de compra a Mollet (els negocis locals han
d’omplir una sol·licitud)
En paral·lel es faran actuacions de difusió
d’aquests negocis:





difusió gratuïta al butlletí setmanal Mollet a Casa
2 càpsules publicitàries gratuïtes al dia a Ràdio Mollet
difusió a través de les xarxes socials municipals.

Per més informació:
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/4184

2.- Conveni EMFO-Microbank per a la concessió de microcrèdits FEICOVID19 a autònoms i microempreses.
S’ha renovat el conveni que EMFO te amb Microbank.
En el nou conveni s’inclou un microcrèdit especial degut a la covid-19 per a
finançar circulant a les empreses, amb un import màxim de 25.000 euros i un
interès fix del 3,90% .
Límit de presentació: 31 de desembre de 2020 (o fins a la finalització de la dotació
econòmica prevista).
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AJUTS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
1.-Mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en
locals de negoci arrendats que pateixen restriccions.
Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la
COVID-19 podran renegociar el preu dels lloguers.


Rebaixa del 50 % en els establiments tancats. Amb les restriccions en vigor,
aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos,
casinos, sales de joc i ludoteques)



Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial (amb les
restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris parcialment
afectats hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels.)
Per més informació , clicar aquí.
DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de
mesures urgents de suport a l'activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats.

2.-Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres
d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID.
Les empreses de restauració i dels centres d'estètica i bellesa podran demanar
aquestes subvencions destinades a reactivar i impulsar aquestes activitats davant de
la situació de tancament que han comportat les mesures de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Les subvencions permetran cobrir les següents despeses:





lloguers
compres de producte,
inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda
on-line i la seva logística,
qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 15 dies hàbils a partir de les 9:00 del
dia 29 d’octubre (fins el 18 de novembre o fins exhaurir la dotació econòmica prevista)
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OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant l’enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/inici
També es pot accedir al qüestionari previ a la sol·licitud mitjançant l’enllaç:
http://ccam.gencat.cat/ca/tramits/formulari_subvencions_descarrega/index.html
Per a més informació:
RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit
de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament
per la COVID-19 (ref. BDNS 530049).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818774.pdf
RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de
subvencions en l'àmbit de les activitats
de restauració i dels centres d'estètica i
bellesa afectats econòmicament per la
COVID-

19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818034.pdf

ACTUALITZACIÓ 09/11/2020
3.- Convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat
econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de
les persones treballadores autònomes que formen part d'una
microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer
front a la COVID-19
Consisteix en un ajut (Prestació econòmica de pagament únic) per un import fix de 2.000
euros.
Poden sol·licitar-la:




Persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA o donades d'alta a una
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA
Les persones treballadores autònomes que han constituït una empresa amb
personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres persones sòcies
Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat
com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a
màxim per tres persones sòcies

 QUEDEN EXCLOSOS ELS AUTÒNOMS COL·LABORADORS.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Inici: A partir de les 9.00 hores de Dilluns dia 09 de novembre de 2020
Final: Fins a les 15.00 hores de 20 de novembre de 2020 (en cas d’exhaurir-se la
dotació pressupostària abans d’aquesta data, es tancarà la convocatòria abans)
Per més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820802.pdf
Per fer la SOL·LICITUD cal accedir a

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/formulari_autonoms/index.html amb Id-Cat o Id-Cat mòbil

CONVOCATÒRIA TANCADA: s’ha exhaurit la dotació pressupostària
FI DE L’ACTUALITZACIÓ 09/11/2020
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4.-Línia de préstecs per impulsar la reactivació de restaurants i petits
comerços

Es posa en marxa d’una nova línia de finançament a través d’Avalis de Catalunya i l’ICF.
Els préstecs, denominats AVALIS ICF Restauració i Comerç, preveuen impulsar la
reactivació dels negocis del sector de la restauració i el comerç.
Aquests préstecs es poden sol·licitar digitalment a partir del dia 22 d’octubre a través
del web d’Avalis de Catalunya (www.avalis.cat)
Per més informació: http://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/El-ICF-y-Avalis-de-Catalunyacon-el-apoyo-del-gobierno-de-la-Generalitat-ponen-en-marcha-una-linea-de-financiacionpara-la-restauracion-y-el-comercio
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AJUTS ADMINISTRACIÓ
CENTRAL
1.-Mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i
suport al sector cultural

S’implementen tres nous subsidis:
a) Subsidi especial per desocupació (adreçat a persones que no tenen dret a
qualsevol altra prestació).
Durada màxima: 90 dies
Termini de sol·licitud: fins el 30 de novembre 2020
Quantia: 80% de l’IPREM (IPREM 2020 537,84 €)
b) Subsidi Ampliació de l'accés extraordinari a la prestació per desocupació
d'artistes en espectacles públics. que no es trobin afectats per procediments de
suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel 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.
Durada màxima: Fins el 31 de gener de 2021
Termini de sol·licitud: 15 dies a partir del 05 de novembre 2020
Quantia: 80% de l’IPREM (IPREM 2020 537,84 €)
c) Prestació per desocupació de professionals taurins.
Naixement del dret: A partir del 05 de novembre de 2020.
Termini de sol·licitud: 15 dies a partir del 05 de novembre 2020.
Per més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-202013490.pdf
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CITA PRÈVIA SERVEIS MUNICIPALS
https://molletvalles.simplybook.it/v2/

935719505

L'ús de mascareta és obligatori en tot moment.
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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
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
ESTAT D’ALARMA I TOT DE QUEDA.
Legislació.

Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la
propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOEA-2020-12898.pdf.
RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de
restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf
RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut
pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf

MESURES AJUNTAMENT DE MOLLET
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/4184

MESURES GENERALITAT DE CATALUNYA
Legislació.

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816959.pdf
RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic
de
la
pandèmia
de
COVID-19
al
territori
de
Catalunya.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8250/1817682.pdf
DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica
desenvolupada
en
locals
de
negoci
arrendats.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817974.pdf
RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de
les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID19.https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818034.pdf
RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir
el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de
les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les
noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS
531661). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820802.pdf
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ICF-Avalis

http://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/El-ICF-y-Avalis-de-Catalunya-con-el-apoyo-delgobierno-de-la-Generalitat-ponen-en-marcha-una-linea-de-financiacion-para-larestauracion-y-el-comercio

MESURES GOVERN CENTRAL.
Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per
a
la
protecció
per
desocupació
i
de
suport
al
sector
cultural. https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf

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.

