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MESURES DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 
 
L’Ajuntament injecta liquiditat als proveïdors, especialment autònoms i petites empreses, en 
avançar-los pagaments per un import superior als 600.000€. 
 
L’Ajuntament de Premià de Dalt flexibilitza els terminis i tràmits pel pagament de tributs, impostos 
i taxes municipals. Així, mentre duri la crisi sanitària del COVID-19, el Govern municipal ha acordat 
un paquet de mesures fiscals i econòmiques per tal de pal·liar els efectes del COVID-19 en el teixit 
empresarial i en el conjunt de la ciutadania. 

Les mesures adoptades s’adrecen a la ciutadania, els autònoms, el petit comerç, l’hostaleria i 
restauració,  i les empreses, i fan referència al pagament de taxes, impostos i quotes de serveis 
municipals, així com l’avançament del pagament a proveïdors de l'Ajuntament. 

Les mesures previstes són les següents:  

En relació als impostos de caràcter general 

 Ajornament d’impostos i taxes. Es prorroga el pagament dels tributs que es troben en 
període de pagament, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, fins al juny. 

En relació a l’activitat comercial i empresarial  

 Suspensió de la taxa per la recollida de residus a aquelles activitats comercials que no 
poden obrir al públic proporcional al període en què no es pugui exercir l'activitat. 

 Suspensió de la taxa d'ocupació de l'espai públic de terrasses de bars i restaurants, 
proporcional al període en què no es pugui exercir l'activitat per l’Estat d’alarma i situació 
d’emergència decretats. 

 Suspensió de la taxa de parades del mercat ambulant proporcional al període en què no es 
pugui exercir l'activitat. 

En relació als proveïdors de l’Ajuntament  

 Avançament del pagament de factures.S’avancen 600.000€ per dotar els proveïdors de 
liquiditat, especialment als autònoms i petites empreses. 

 Indemnització econòmica a les empreses amb contractes suspesos. S’indemnitzarà a les 
empreses que presten serveis ordinaris i no essencials per a l’administració, d’acord amb 
el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
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AJUTS I PRESTACIONS 
 

AJUTS ALS AUTÒNOMS 

 
L'ajut de la Generalitat de Catalunya  consisteix en una prestació econòmica única, que te per 
finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona 
física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i 
que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels 
efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos. 

 A qui va destinat l’ajut per als autònoms? 

A les persones treballadores autònomes, persones físiques que: 

 Estiguin donades d’alta al règim especial de la Seguretat Social (RETA) 
 Tinguin domicili fiscal a Catalunya 
 Desenvolupin la seva activitat econòmica a Catalunya 

Quins autònoms no poden accedir a aquest ajut? 

 Les que són socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de 
béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d'administració de 
societats  i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors. 

 Les que són perceptores de qualsevol altra ajuda, prestació o subsidi. 

Quins requisits s’han de complir? 

1. No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imponible de la 
darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior 
a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, 
en  relació a la part de la base imponible corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al 
sistema de tributació conjunta. 

2. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la 
Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, 
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i 
la Seguretat Social.  

3. Estar donat d’alta al RETA, com a mínim durant  el primer trimestre de 2020. 
4. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVIDF-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i 
normes concordants. 

5. Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 
2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes 
del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA 
inferior a 1 any la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al 
RETA. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692&tn=&p=
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692&tn=&p=
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
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6. En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució 
TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil 
per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 
2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada 
subvenció. 

Quina quantitat puc rebre? 

Dependrà de cada cas però l'import de l'ajut no pot ser inferior a 100€ ni superior a 2000€. 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 6 d’abril fins el 5 de maig. 

 

Quan està previst l’atorgament? 
 

Es preveu que la resolució de concessió o denegació de l’ajut es dicti com a molt tard el 6 de juny 

de 2020 i es publicarà al Tauler electrònic de la Generalitat. La persona beneficiària de l’ajut rebrà 

simultàniament a l’adreça de correu electrònic que ha indicat en la seva sol·licitud el missatge 

següent: “S’ha notificat la resolució pel mitjà establert a les bases que regeixen aquests ajuts. Si la 

notificació es realitza mitjançant la publicació en seu electrònica la podeu consultar 

a https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html” 

 

Com puc sol·licitar-ho?  
 
En aquest enllaç trobaràs el model de Sol.licitud de l’ajut.  

 

 

Més informació 
 

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les 
persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues 
econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). 

Sol.licitud de l’ajut.  

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7922/1754753.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7922/1754753.pdf
http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
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://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
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PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT PER ALS AFECTATS 

PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE 

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 
 
El RD Llei 8/2020, de 17 de marc, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19, preveu a l’article 17, la prestació extraordinària per cessament de 
l’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVId-19. 
 

A qui es destina?  
 
Aquesta prestació s’estén a tots els treballadors autònoms, independentment de que hagin  
cotitzat o no per la contingència de cessament de l’activitat.  
 

Quins són els requisits?  
 

1. Estar afiliats i d’alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de 

la Seguretat Social dels Treballadors per compte pròpia. 

2. En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa, acreditar la reducció de la seva 

facturació almenys en un 75%, en relació a l’efectuada al semestre anterior. 

3. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social (si a la data de 

suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís el requisit, 

l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini 

improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes rebudes. La regularització del 

descobert  produirà tots els efectes per a l’adquisició del dret a la protecció). 

4. El sol·licitant a data 14 de març, haurà d’estar afiliat i d’alta al RETA. 

5. La reducció de la facturació en el mes anterior a la sol·licitud ha de ser almenys del 

75% en relació a la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de 

l’estat d’alarma. Quan el treballador autònom no porti d’alta els sis mesos naturals 

exigits per acreditar la reducció d’ingressos, la valoració es portarà a terme tenint en 

compte el període d’activitat. 

6. El termini per presentar la prestació és d’un mes des de l’entrada en vigor, per tant 

finalitzà el 14 d’abril. 

7. L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la 

informació comptable que ho justifiqui ( còpia del llibre de factures emeses i rebudes, 

llibre diari d’ingressos i despeses, llibre registre de vendes i ingressos, o del llibre de 

compres i despeses). 

8. Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar llibre que acrediti el 

volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75%,  exigida per 

qualsevol mitjà de prova admès a dret. 

9. Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la que es faci 

constar que es compleixen tots els requisits.  
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Quines són les característiques?  
 

1. Quan es tracti d’autònoms que tinguin carència per causar dret a la prestació  per 

cessament de l’activitat, la quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la 

base reguladora. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la 

prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de 

cotització de l’activitat desenvolupada pel treballador autònom al RETA. 

2. Durant el període de la percepció de la prestació extraordinària per cessament de 

l’activitat, el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a 

tramitar la baixa.  Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació, en el  

mes anterior al que sol·licita la prestació en un 75% en relació amb l’efectuada al 

semestre anterior, haurà de mantenir-se, en tot cas d’alta en el corresponent règim de 

la  Seguretat Social.  Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà 

obligació de cotitzar. Respecte de les quotes ja ingressades i que es puguin ingressar, 

únicament els recàrrecs, interessos de demora i costes que s’haguessin satisfet o es 

puguin realitzar i es superposin amb algun dels dies del període durant el que es té dret 

a la prestació de caràcter excepcional, seran retornades, a petició dels interessats. 

3. La prestació extraordinària per cessament de l’activitat tindrà una durada d’un mes, 

ampliant-se, en el seu cas, fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, en 

el cas que aquest és prorrogui i tingui una durada superior al mes i sempre que es 

mantinguin els requisits. 

4. La concessió de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament de 

l’activitat als que el beneficiari pugui tenir en el futur. El temps durant el que es percebi 

la prestació extraordinària per cessament de l’activitat s’entendrà com a cotitzat tant 

per contingències comunes com per contingències professionals, així com per 

cessament de l’activitat per qui ho anessin fent al temps de sol·licitar la prestació.  

5. No causaran dret a aquesta prestació els autònoms que rebessin una prestació o 

tinguin dret a una altra prestació de la Seguretat Social, tant si la percep com si no. 

6. Quan hi hagi concurrència en la tramitació amb els expedients de suspensió de 

contractes i reducció de jornada per causa vinculada al COVID-19, en el moment de 

presentar la sol·licitud d’aquesta prestació, s’haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les 

actuacions dirigides a la seva tramitació. 

 

Com puc sol·licitar-ho?  
 

La gestió correspondrà a les entitats a les quals es refereix l’article 346 del Text refós de la 

llei general de la Seguretat Social (mútues col·laboradores de la Seguretat Social, o SEPE 

en el cas de treballadors que tinguin coberta la protecció amb una entitat gestora de la 

Seguretat Social). La gran majoria de les mútues han habilitat un apartat en la seva pàgina 

web amb el model per emplenar i la documentació per presentar, que es farà principalment 

per via telemàtica. 
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Més informació: 
 
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 
 
https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-
extraordinaria-para-autonomos/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con
https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
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AJUTS PER AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC 

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una 
línia d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores autònomes 
i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic. 

a. Ajut de 2.500 euros en un únic pagament. 
b. Beneficiaris: Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que 

desenvolupin activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 
treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació. 

Quins són els requisits? 

1. Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de 

mediació, establiments i activitats d’interès turístic: 

- Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings 
i establiments de turisme rural.  

- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, 

empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores 

professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic. 

- Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a 

dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.  

-  Guies de turisme habilitats 

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils 

que es regeixen per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 

13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002). 

2. Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya. 

3. Han d’acreditar estar donades d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin 

l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzades amb una antelació mínima d’un any a l’inici 

del confinament decretat per a la present crisi de la Covid-19, això és, des del 14 de març 

del 2019. 

4. En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donada d'alta en el règim 

especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) durant, almenys, els 12 

mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la 

sol·licitud. 

5. Queden excloses les persones treballadores que desenvolupin la seva feina per a una única 

empresa. 

6. En el cas de les explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, 

concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l'impost sobre 

activitats econòmiques: 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, 

“explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”, o 861.1, 

“lloguer d'habitatges”. 

7. Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontinues). 

8. Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer exercici. 
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Despeses subvencionables:  

Despeses corrents necessàries que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que 
torni a posar en marxa l'activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la 
suspensió de l'activitat. Consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les 
quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.  

Les condicions perquè aquestes despeses siguin subvencionades són les següents: - Que siguin 
abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa l'activitat, en un 
període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat. - Que mantingui la seva 
activitat com a mínim un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció. 

 

Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a mida que van entrant sol·licituds i una 
vegada comprovat que reuneixen les condicions, s’atorga fins a exhaurir la partida destinada a 
l’efecte. 

 

Sol·licitud 

Per accedir al  formulari de sol·licitud  cal adreçar-se a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat 
de Catalunya http://tramits.gencat.cat i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa 
http://canalempresa.gencat.cat .  

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les 
subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa 
http://canalempresa.gencat.cat. 

 

Termini de presentació: A partir del 16 d’abril fins exhaurir el pressupost. 

Més informació: 
 
ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril 

Convocatòria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://tramits.gencat.cat/
http://canalempresa.gencat.cat/
http://canalempresa.gencat.cat/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872291&language=ca_ES&textWords=ORDRE%2520EMC%2F39%2F2020%2C%2520de%252013%2520d%27abril&mode=single
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/dogc2/dogc_ca.pdf
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LINIES DE FINANÇAMENT 
 
LÍNIA ICO COVID-19 
 

A qui es destina?  
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya, amb una activitat que s’enquadri en el CNAE 
del sector turístic i activitats connexes. Això inclou activitats turístiques, de transport, d’hoteleria 
i restauració, d’educació i activitats recreatives i de lleure i entreteniment. 
 

Tipus d’operació 
Préstec per necessitats de circulant o tresoreria que formalitzin operacions en la línia ICO 
Empreses i Emprenedors. 
 

Import L’import màxim per client és de 500.000 €, en una o diverses operacions 

 

Terminis d’amortització i de carència 1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència del principal. 

 
Interès i comissions 
Fix, fins a un màxim de l’1,5% (TAE màxima incloses les comissions). L’entitat de crèdit podrà 
cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de la d’amortització anticipada, si 
procedeix. 

 
Garanties 
L’entitat de finançament podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes. L’ICO garanteix a les 
entitats de finançament el 50% del risc dels seus clients. 

 
Quins són els requisits per a les empreses sol·licitants?  
No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i 
crèdit. 
No podran estar immerses en procediments d’insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per 
trobar-se sotmeses a un procediment d’insolvència col·lectiva a petició dels creditors. 
No es podrà utilitzar aquest finançament per efectuar refinançaments anteriors o posteriors 
d’altres préstecs amb l’entitat financera. 
Les empreses que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una qualificació creditícia B 
o superior. 

 
Com puc sol·licitar-ho ?  
La sol·licitud es tramita directament a través de les entitats de crèdit que col·laboren amb 
l’ICO amb aquesta línia de finançament. Llistat actualitzat d’entitats 
 

Vigència 
Fins al 31 de desembre del 2020. 
Méinformació 

Més informació: 

https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas- 

ICF AVALIS LIQUIDITAT: AVALS PER A LES PIMES AMB NECESSITATS DE LIQUIDITAT 
PELS EFECTES DEL CORONAVIRUS  
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va establir el 12 de març, a través de l’Institut Català de 
Finances (ICF) i Avalis de Catalunya, una línia d’avals especial per facilitar volum de finançament i 
liquiditat a les empreses catalanes que s’estiguin veient afectades per la crisi del coronavirus. 

A qui es destina?  

S’adreça a empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació 
d’emergència de la Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla 

Import: L’import del préstec estarà entre els 50.000 € i el 1.000.000 €. L’empresa ha de sol·licitar 

l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació 
d’alarma de la Covid-19, pels diferents conceptes que l’afectin (caiguda comandes, 
impagaments...). 

Condicions: 

1. Condicions del préstec: Tipus màxim: Euríbor a 12 mesos més diferencial màxim de fins a 

2,35 punts. Sense comissió d’obertura ni d’estudi. 

2. Condicions aval:  Comissió anual del 0,65% de la quantitat avalada, sense comissió 

obertura ni d’estudi, sense comissió cancel·lació aval. 

3. Cobertura aval: Avalis de Catalunya avala el 100% dels préstecs de les entitats financeres. 

4. El préstec és compatible amb un  ERTO 

5.  Es pot aplicar el préstec a pagament de quotes que vencin d’altres compromisos financers. 

6.  No es pot aplicar el suport financer a cancel·lar altres línies de finançament.  

Període:  Entre 2 i 5 anys, dels quals 1 és de carència. 

Aplicació préstec:  A incrementar les disponibilitats de finançament actuals de l’empresa, a  fer 

front a compromisos de pagament habituals incloent quotes de préstecs. El finançament Avalis 
Liquiditat ha de portar a increment net de la CIRB. 

Com puc sol·licitar-ho ?  Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva 

habitual o alguna nova que li pugui convenir.   
Quines són les condicions per accedir? 

 Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament. 
 Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d’alarma de la Covid-19 (caiguda 

comandes, impagaments...). 
 Que el nou finançament ICF-Avalis Liquiditat comporti un increment net de la 

CIRBE. 

Més informació: 

Institut Català de Finances. Telèfon: 933 428 422. Correu: consultes@icf.cat 

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat 

ICO A AUTÒNOMS I EMPRESES PER COMPENSAR ELS EFECTES DE LA CAIGUDA 
D’ACTIVITAT PER EL COVID 19 SEGONS REAL DECRET 8/2020 DE 17 DE MARÇ – I 
RESOLUCIÓ 25 DE MARÇ 

 
CONDICIONS GENERALS PRÉSTEC - AVAL : 
 

A qui es destina?  

Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació emergència COVID 
19. 
Es divideix en 50 % per a Pimes i 50 % per a grans companyies. 
 

Imports 
 
Fins a un màxim de 1,5 Mio € en una o vàries operacions per empresa / autònom s’aplicaran les 
disposicions UE de mínimis i per sobre s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes 
d’Estat de la Comissió Europea. 
 
S’avalaran les operacions fins a 50 Mio que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la 
seva política de riscos, sense perjudici de comprovació posterior de les condicions d’elegibilitat. 
 
S’avalaran les operacions de més a 50 Mio a partir de que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de 
les condicions d’elegibilitat de manera complementaria a l’anàlisi de l’entitat financera. 
 
Les entitats es comprometen a mantenir almenys fins al 30 de setembre els límits de les línies de 
circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients les línies dels quals siguin 
avalades. 
 

Elegibilitat del préstec 
 
Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 març 2020. 
Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre 2020. 
Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 desembre 2019. 
Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat a 17 març 2020. 
 

Condicions Aval per a Pimes i autònoms 
 
Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat. 
Per a préstecs superiors a 1,5 Mio. € concedits a Pimes i autònoms (comissió anual): 

o 0,2 % per avals amb un venciment de fins a 1 any. 
o 0,3 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3. 
o 0,8 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5. 

 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat
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Condicions Aval per a Grans Empreses 
 
Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat. 
Per a préstecs superiors a 1,5 Mio. € que representin noves operacions (comissió anual) : 

o 0,3 % per avals amb un venciment de fins a 1 any. 
o 0,6 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3. 
o 1,2 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5. 

Per a préstecs superiors a 1,5 Mio. € que representin renovacions (comissió anual) : 
o 0,25 % per avals amb un venciment de fins a 1 any. 
o 0,50 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3. 
o 1,0 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5. 

Cobertura Aval 
 
Pimes i autònoms: fins al 80 % dels préstecs. 
Grans empreses: 70 % de les noves operacions i 60 % d’operacions de renovació 
 

Període Fins a 5 anys 
 

Aplicació préstec 
 
Nous préstecs i renovacions concedides per les entitats financeres a empreses i autònoms per 
atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures, 
necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat incloent les derivades de venciments 
d’obligacions financeres o tributaries.  
 

Característiques  
 
És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació 
Es pot aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers 
L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria per la situació 
actual d’alarma COVID 19. 
Es pot aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents 

 

Com puc sol.licitar el préstec o aval? 
 
Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li 
pugui convenir.   

Més informació Instituto de Crédito Oficial 

 
 

https://www.ico.es/web/ico/home
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MESURES FISCALS I AJORNAMENT D’IMPOSTOS  
 
SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI DE L’ESTAT I AJORNAMENT 
D’IMPOSTOS ESTATALS  
 
Es suspenen els terminis de les liquidacions de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi 
des de l’entrada en vigor del RDLL, i fins el dia 30 de maig. 
 
En quant a les autoliquidacions (IVA, IRPF, IS), es contemplen una sèrie de mesures per sol·licitar 
l’ajornament del seu pagament. S’aprova excepcionalment que l’ajornament serà aplicable també 
a deutes  tributaris que, de forma general,  no es poden ajornar. Es podrà sol·licitar l’ajornament  
de conceptes com les retencions d’IRPF, les quotes d’IVA o el pagament fraccionat de l’impost de 
societats. 

 
El termini dels ajornaments serà de 6 mesos i no es meritaran interessos de demora durant els 
primers tres mesos de l’ajornament. 

 
Més informació Agència Tributària 

 
MORATÒRIA DE TRIBUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 pot comportar per 
als obligats tributaris amb vista a complir certes obligacions tributàries i tràmits en procediments 
de caràcter tributari, s'han flexibilitzat els terminis amb què compta el contribuent i a la vegada 
s’han establert moratòries en el pagament i la possibilitat de demanar ajornaments. 

 
Més informació Canal Empresa Generalitat de Catalunya  

 

MORATÒRIA IMPOST ESTADES ESTABLIMENTS TURÍSTICS  

Mesures per facilitar la liquiditat 
El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en 
establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març 
del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 
20 d'octubre del 2020, d’acord amb el que preveu l’article 4, “Previsions en matèria fiscal”, del 
Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, 
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
pel coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020). 

 
Més informació Canal Empresa Generalitat de Catalunya  

 
 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-impost-estades-establiments-turistics/
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MESURES LABORALS 
 
MORATÒRIA DE COTITZACIONS DE SEGURETAT SOCIAL  
 
El Decret llei 11 /2020, de 31 de març, estableix dos tipus de mesures per facilitar el pagament 

de les cotitzacions a la Seguretat Social d'empreses i autònoms. Aquestes dues mesures cal afegir-

les a l’exoneració de la Seguretat Social per a les empreses que han tramitat un ERTO per Força 

Major.  

1. MORATÒRIA DEL PAGAMENT DE COTITZACIONS: Endarrerir els pagaments de les cotitzacions 

durant 6 mesos i sense interessos. La moratòria és per les cotitzacions que es paguen els mesos de 

maig, juny i juliol. Destacar que les condicions per accedir a la moratòria encara no s’han dictat.  

2. APLAÇAMENT DEL PAGAMENT DE COTITZACIONS: Aplaçar les empreses i els autònoms el 

pagament de la Seguretat Social de tres mesos, la Seguretat Social que es paga els mesos d’abril, 

maig i juny, amb uns interessos del 0,5%. 

3. EXONERACIÓ DE QUOTES: Per a aquelles empreses que tenen concedit un ERTO per Força 

Major, mentre duri l’Estat d’Alarma.  

EXONERACIÓ DE QUOTES, MORATÒRIA I APLAÇAMENT PER A EMPRESES: 

EMPRESES MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

  

Empresa amb ERTO  

Exoneració del 14 al 

31. Aplicar el mes 

d’abril 

Exoneració de 

quotes. Aplicar el 

mes de maig. 

Aplaçament. 

Demanar de l’1 al 10 

de juny 

  

Empresa sense ERTO  

Aplaçament. 

Demanar de l’1 al 10 

d’abril 

Aplaçament o 

moratòria. Demanar 

de l’1 al 10 de maig 

Aplaçament o 

Moratòria. Demanar 

de l’1 al 10 de juny 

Moratòria. Demanar 

de l’1 al 10 de julio 

 
Si es concedeix la moratòria, les quotes d’abril, maig o juny, s’hauran d’ingressar en els mesos de 

novembre, desembre de 2020 i gener de 2021. Per tant, en aquests tres últims mesos de l'any 

s’hauran d'ingressar cada mes 2 quotes. 
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EXONERACIÓ DE QUOTES, MORATÒRIA I APLAÇAMENT PER A AUTÒNOMS: 

AUTÒNOMS MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL 

  

Amb cessament 

d’activitat 

Devolució d’ofici 

de la quota del 

14 al 31 

Exoneració de la 

quota d’autònom 

Aplaçament. 

Demanar de l’1 al 

10 de maig 

Aplaçament. 

Demanar de l’1 al 

10 de juny 

  

Sense cessament 

d’activitat 
  

Aplaçament. 

Demanar de l’1 al 

10 d’abril 

Aplaçament o 

Moratòria. 

Demanar de l’1 al 

10 de maig 

Aplaçament o 

Moratòria. 

Demanar de l’1 al 

10 de juny. 

Moratòria. 

Demanar de l’1 al 

10 de juliol. 

 

Més informació  Seguretat Social 
 

 
SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA (ERTO) 
 
La suspensió de contractes i reducció de jornades que vinguin motivades per les pèrdues 
d’activitat com a conseqüència del COVID-19, seran considerades de força major. 
Els treballadors afectats per un ERTO  per motiu del COVID19, tindran dret a percebre la prestació 
d’atur, encara que no hagin cotitzat el temps suficient per accedir-hi i el període de cobrament  de 
la prestació, mentre duri la crisi del coronavirus no comptarà a l’hora de cobrar futures 
prestacions per atur. 
L’empresa ha de remetre a l’autoritat laboral un informe que justifiqui la seva sol·licitud amb les 
mesures que hagin perjudicat a la seva activitat (alt grau d’absentisme que impedeixi la continuïtat 
de l’activitat empresarial com a conseqüència del Coronavirus o paralització de l’activitat per part 
de les autoritats sanitàries per existir un risc greu i imminent de contagi del coronavirus. 
 
L’ERTO és una mesura temporal, quan cessin les causes que l’han originat, les empreses estan 
obligades a reincorporar a totes les persones afectades als seus llocs de treball. 
 
Més informació 
 
RDL 8/2020 de 17 de març 
 
Preguntes freqüents Expedients de Regulació d’Ocupació 
 
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-
economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/ 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/expedients-de-regulacio-docupacio/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/
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RESTRICCIÓ D’ACTIVITATS NO ESSENCIALS ( del 30 de març al 9 d’abril) 
 
Mesures laborals que afecta a les activitats delimitades  en el  RDL 10/2020 de 29 de març. 
 
Els treballadors afectats per aquests restricció d’activitats tenen permís retribuït  recuperable  
 
Més informació Canal Empresa Generalitat 
 

BONIFICACIONS DE QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL (SECTOR TURISME, COMERÇ 
I HOSTALERIA)  
 
 
Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de 
turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar una bonificació del 50% 
de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels 
conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests 
treballadors. 
 
 
Més informació Seguretat Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ttps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Restriccions-activitats-no-essencials-del-30-de-marc-al-9-dabril
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
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 ALTRES MESURES 
 
MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A EMPRESES EN MATÈRIA DE RECERCA, 
DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (RD+I)  

El Ministeri de Ciència i innovació ha publicat una sèrie de mesures urgents per a innovació a 
empreses. Es destinen a Pimes i a empreses de mitjana capitalització amb activitat I+D+I i es 
gestionaran a través del Centre pel  Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). L’objectiu és 
pal·liar la ralentització de l’activitat, protegir l’ocupació en l’àmbit de la I+D+I i mantenir la 
competitivitat en l’activitat innovadora.  

• Exempció de garanties per sol·licitar ajuts per a projectes de R+D+I. Destinat a  pimes i midcaps 
—empreses independents de fins a 1.500 treballadors— que siguin aprovats a partir del 14 de 
març del 2020.  
 
Acceleració dels processos de gestió i aprovació de projecte. El CDTI avaluarà, de manera 
contínua, els projectes de R+D+I secundats amb ajuts parcialment reemborsables. 
  
Flexibilització dels reemborsaments dels ajuts parcialment reemborsables. No es cobraran 
interessos de demora sobre les quotes de principal ni interessos ordinaris amb venciment entre el 
14 de març i el 30 de juny del 2020, tots dos inclosos. 
 
Ampliació de l’instrument LIC-A a tot el territori nacional a partir del mes d’abril. Ajuts a la 
inversió inicial i a la inversió inicial en favor d’una nova activitat econòmica per potenciar el 
creixement d’empreses innovadores. 
 
Flexibilització de terminis de justificació per a ajuts parcialment reemborsables. S’amplia en un 
mes els terminis de justificació dels projectes secundats amb ajuts parcialment reemborsables el 
venciment dels quals es produeixi durant el període que duri l’estat d’alarma. 
 
Es flexibilitza el programa INNVIERTE per arribar a més pimes innovadores. El programa 
INNVIERTE persegueix promoure la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de 
capital de risc en empreses de base tecnològica o innovadores. El programa NEOTEC dona suport, 
amb 25 milions d’euros, per finançar nous projectes empresarials de petites empreses 
innovadores que requereixin l’ús de tecnologies procedents de l’activitat investigadora i en els 
quals es pretengui desenvolupar tecnologia pròpia. El termini de presentació de sol·licituds 
començarà el 15 abril i conclourà el 15 juny, previsiblement. 
 
Mesures per als préstecs concedits per ENISA entre el 2011 i el 2019. A tots els préstecs 
participatius concedits per ENISA, continguts en els convenis formalitzats entre el Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) i ENISA entre el 2011 i el 2019, els seran aplicables les 
noves condicions de renegociació d’aquests préstecs. 
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La instrucció entra en vigor en el moment de la seva aprovació i publicació al lloc web d’ENISA i del 
MINCOTUR, i tindrà una vigència de 9 mesos. Un cop hagi transcorregut aquest termini, perdrà la 
seva eficàcia. 
 

Més informació CDTI 

 

MORATÒRIA EN EL PAGAMENT D’HIPOTEQUES  
 
Els comerços, propietaris de petites i mitjanes empreses, així com els ocupadors emergents, 
tindran un major termini per saldar les seves quotes de deute amb una folgança financera que els 
brindarà un millor marge d'acció per finançar els seus projectes, el que genera retorns de capital 
amb rendibilitat i solvència per al sector bancari en benefici dels seus dividends, mantenint així 
relativament estable a el sistema financer espanyol. 
 
Fins el pròxim 3 de maig de 2020 es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb 
la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecari del seu habitatge habitual perquè suspengui el 
pagament del deute hipotecari (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, 
sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol i, durant 
aquest termini no es podran meritar interessos, no es podran cobrar interessos moratoris ni es 
podran aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte. 

 

Quins són els requisits?  

1. Que la persona deutora hipotecària estigui en situació d’atur o, si és empresari o 

professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de 

suportar una caiguda de les vendes de més del 40%. 

  

2. Que els ingressos familiars, del mes anterior a la sol·licitud, no superin els 1.613,52 

euros mensuals. No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals 

quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota 

tutela que conviuen junts, tinguin algun membre amb una discapacitat reconeguda 

superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que 

l’incapaciti per a treballar.  

Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos 

augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals.  

A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a 

càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental. 

  

3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge 

(llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) superi el 35% dels ingressos nets 

familiars. 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&r=1600*900
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4. Que com a conseqüència de l’emergència sanitària, la càrrega hipotecària en relació 

amb els ingressos s’hagi multiplicat per almenys 1,3. 

 

 

L’entitat financera disposa de 15 dies per concedir la moratòria 

Aquesta mesura també es fa extensiva a les persones fiadores, avaladores i hipotecants no 
deutores que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica anteriors, les quals també 
podran exigir que l’entitat esgoti el patrimoni de la persona deutora principal, abans de dirigir la 
reclamació del deute contra elles, encara que en el contracte s’hagi renunciat al benefici 
d’excussió. 

 
Més informació 
 
RD 8/2020 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 

 
RD 11/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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MESURES D’ESTALVI EN EL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA 
 
 

La Generalitat ha aprovat una rebaixa temporal del cànon de l'aigua per tal de pal·liar l'impacte 
que l'emergència del coronavirus suposa per l'economia i el conjunt de la societat.  

Les mesures acordades són les següents: 

1. Aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos 
mesos (abril i maig). 

2. Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats 
econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms). 

A banda d’aquestes mesures, cal recordar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat, o les 
que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió 
del coronavirus, poden demanar i acollirse al cànon social zero, el que implica no pagar per aquest 
concepte dins de la factura de l’aigua.  
 

Més informació Agència Catalana de l’Aigua 
 

 
MESURES D’ESTALVI EN EL SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT I GAS  
 
 
Mentre duri l’estat d’alarma, es pot sol·licitar a les companyies  sense cost la suspensió o 
modificació dels contractes  de subministraments, així com canviar la potència o el peatge d’accés. 
Passats 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma es disposa de 5 dies per tornar a les 
condicions anteriors sense cap cost per a l’usuari. 
 
S’han establert diversos mecanismes  per a sol·licitar a les companyes subministradores de llum i 
gas  l’aplaçament del pagament dels subministres.  
 

El govern espanyol ha ampliat el bo social elèctric a treballadors autònoms que hagin cessat la 
seva activitat o reduït la facturació com a conseqüència del  COVID-19, que es prorroga de forma 
automàtica fins el 15 de setembre d e2020. 

 
 
 

http://aca.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384109
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/
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ENLLAÇOS D’INTERÈS 
 
Mesures Govern d’Espanya 
 
Servicio Público de Empleo Estatal 
 

Generalitat de Catalunya 
 
Canal Empresa Generalitat de Catalunya 
 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
Institut Català de Finances 
 

Institut de Crèdit Oficial 
 

Agència Tributària 
 

Seguretat Social 
 
UGT 
 
CCOO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://web.gencat.cat/ca/inici/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
http://ccam.gencat.cat/ca/inici
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
http://www.icf.cat/ca/inici
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas_y_profesionales.shtml
https://revista.seg-social.es/tag/coronavirus/
https://www.ugt.es/
https://www.ccoo.es/
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NOTA: Els continguts de la guia no poden ser considerats substitutius de la 
legislació vigent, tenen una finalitat informativa. L’Ajuntament de Premià de Dalt 
es reserva el dret d’actualització i rectificació, sense assumir al respecte cap 
responsabilitat. 
 
 
 
 


