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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 COVIS-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 

Moratòria de les hipoteques a les persones afectades econòmicament i 

que  puguin fer front als pagaments. És a dir, a persones que estiguin en 

una situació de vulnerabilitat.  

La moratòria de deute hipotecari, inicialment prevista per a habitatge 

habitual de les persones físiques, s’amplia ara per a 2 nous col·lectius: el 

d’autònoms, empresaris i professionals respecte als immobles 

afectats per la seva activitat econòmica, i a les persones físiques que 

tinguin llogats immobles afectats per les mesures a favor de llogaters com 

a conseqüència de l’estat d’alarma.  

Per tal d’acreditar aquesta situació de vulnerabilitat haurà de demostrar 

que: 

- Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d'atur o, en cas de 

ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus 
ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes. Entenent 

per caiguda substancial quan aquesta caiguda sigui almenys del 40%. 

- Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no 
superi en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria els 1.613.52€ 

- Que la quota hipotecària, més les despeses i els subministraments 
bàsics, resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets 

que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar. 

Procediment: 

1. Se sol·licita al creditor fins a 15 dies després del final de la vigència 

del RDL 11/2020 

2. Un cop sol·licitada el creditor l’ha d’implementar en el termini màxim 

de 15 dies.  

3. S’ha de formalitzar en escriptura pública i inscriure’s en el Registre de 

la Propietat.  

4. Els pagament de futurs s’han de posposar el que hagi durat la 
suspensió. 

 

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.  

MESURES PER A AUTÒNOMS 
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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.  

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

la reactivació.  

 

2. Prestació extraordinària per cessament d’activitat 

L’autònom que forçosament ha tancat la seva activitat, com els 

restaurants per exemple, podran 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.  

Aquells autònoms que estiguin gaudint de la bonificació de la tarifa 

plana en la quota de la seguretat social, no perdran aquesta condició quan 

acabi l’estat d’alarma. 

Els ajuts de subsidi per tancament temporal se sol·liciten mitjançant 

la mútua que tingui cada autònom. Les mútues, a les seves pàgines webs, 

han publicat indicacions de com procedir. S’haurà de descarregar un 

formulari, omplir-lo, i enviar-lo de nou a la mútua.   

 

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 

 Període de meritació per a empreses: abril a juny 2020 

 Període de meritació per a autònom: maig a juliol 2020  
 

S’estableix el procediment per a sol·licitar les devolucions d’ingressos 

indeguts amb la Seguretat Social.  

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

datos (RED). 
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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 

 La reducció de les hores treballades 
 Extinció del contracte com a conseqüència del COVID_19.  

 
Aquest subsidi és compatible amb el manteniment d’altres activitats 

La quantitat a percebre és el 70% de la base reguladora, no superant el 

Salari Mínim Interprofessional.   

 

5. Ajut de la Generalitat de Catalunya 

Per part del Govern de la Generalitat, aquest donarà un ajut d’un 

pagament únic, de fins a 2.000 euros a aquells autònoms que hagin 

tingut caigudes importants en les seus ingressos. 

Es tindrà en compte la facturació del mes de març de l’any 2019 i es 
compararà amb la facturació del mes de març del 2020.  

 
En cas que l’autònom no tingui un any treballat, es tindrà en compte la 
mitjana de facturació mensual des de que va iniciar l’activitat.  

 
L’ajut se sol·licitarà telemàticament a la conselleria de treball de la 

Generalitat. 
 
Les sol·licituds no es 

podran presentar fins 

que es publiqui la 

convocatòria al DOGC, 

que està prevista  per a 

principis d’abril del 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
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5. Ajuts de l’Ajuntament de Mollet del Vallès  

Rebut de l’aigua  

Ciutadania, PIMES i el personal autònom podrà 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%, que ja es 

veurà reflectit a la factura, se 

sol·licita o no el fraccionament.  

El consistori continuarà 

bonificant el 95% del rebut de 

l’aigua a totes les famílies que 

es troben en situació de 

vulnerabilitat.  
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1. Expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 

 

Els empresaris que tinguin dificultats com a conseqüència de les mesures 

preses, i que tinguin treballadors al seu càrrec, podran sol·licitar un 

Expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). En castellà seria 

un Expediente de regulación temporal empleo (ERTE). 

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.   

Degut a l’excepcionalitat de la situació, l’administració haurà de resoldre 

aquest ERTO en menys de 7 dies. 

Tant els treballadors que pateixin un ERTO, com els autònoms o 

empresaris acollits al tancament temporal d’activitat, podran 

accedir al subsidi d’atur sense haver de tenir cotitzat el període 

mínim. 

Igualment l’Estat, 

excepcionalment, es farà 

càrrec de la seguretat 

social a càrrec de l’empresa 

dels treballadors afectats per 

un ERTO, i dels treballadors 

que estiguin de baixa mèdica 

a causa del coronavirus. 

Els tràmits de l’ERTO els pot 

fer l’empresari o el seu gestor. 

Tota la documentació s’ha de 

presentar a la conselleria de 

treball de la Generalitat.  

L’empresari té l’obligació 

de comunicar formalment als 

seus treballadors que es vegin afectats per l’ERTO. Degut a la situació 

de confinament, es permet fer aquesta notificació per via telemàtica. 

Excepcionalment, els treballadors afectats per l’ERTO no hauran de 

fer cap tràmit per tal de cobrar la prestació de subsidi. L’administració 

farà tots els tràmits necessaris per cada un dels treballadors. 

 

MESURES PER A EMPRESES 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/expedients_regulacio_ocupacio/index.html
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/expedients_regulacio_ocupacio/index.html
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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.  

 

3. Ajuts de l’Ajuntament de Mollet del Vallès  

 
Rebut de l’aigua  

PIMES i el personal autònom podrà 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%, que ja es veurà reflectit a la factura, se sol·licita o no el 

fraccionament.  
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1. Govern Central 

Han estat aprovats ajornaments de fins a 6 mesos en el pagament 

d’impostos (IRPF, IVA i Societats) per autònoms i pimes que tinguin 

una facturació inferior a sis milions anuals.  

No obstant, els impostos s’hauran de presentar en les dates normals 

establertes, però es concedeix fins a 6 mesos per pagar. Els tres primers 

mesos sense interessos, a partir del quart es comencen a generar 

interessos.  

 

2. Govern autonòmic 

La Generalitat de Catalunya aplicarà una 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 

També des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’està treballant per 

ajudar als comerços del municipi tant com sigui possible. Amb l’objectiu 

de protegir el comerç local, el govern municipal ha anunciat les següents 

mesures: 

□ Pla individualitzat per ajornaments o fraccionaments de tributs 

municipals, sense recàrrecs. 
□ Exempció del tribut de residus comercials a comerços o establiments 

de restauració tancats al públic.                
□ Devolució de la taxa de terrasses. 

 

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 al més aviat possible. 

No es cobrarà la taxa als paradistes del mercat setmanal del dimarts 

que hagin vist suspesa l’activitat. 

S’estudia la modificació del calendari fiscal per ajornar la data de 

pagament d’alguns impostos municipals. 

MESURES FISCALS 
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1. Línies de finançament  

 
S’obren línies de crèdit ICO per aquelles empreses i autònoms que ho 

necessitin, especialment les dels sectors mes afectats.  
 
L’Estat es fa garant d’aquests préstecs i 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.  

Des de la Generalitat de Catalunya, tant Avalis de Catalunya com 

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. Les empreses s'hauran 

de comprometre a mantenir llocs de treball. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

                      

 

      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 

 

□ 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 

 

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

 

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

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

 

□ 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 

 

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

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. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
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
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/notcies/show/3955
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/afectadoERE.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/afectadoERE.html
http://files.clickdimensions.com/cecotes-anqoq/files/faqrefundidas.pdf?1584957198176&_cldee=Y3Jpc3RpbmEuc2FsYUBjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-afc9d9cc48c9e2119a4c5ef3fc563a99-0c697fed4a3f4686874a4fa71127ba18&esid=a097c3a4-eb6c-ea11-aafe-000c29624151
http://files.clickdimensions.com/cecotes-anqoq/files/faqrefundidas.pdf?1584957198176&_cldee=Y3Jpc3RpbmEuc2FsYUBjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-afc9d9cc48c9e2119a4c5ef3fc563a99-0c697fed4a3f4686874a4fa71127ba18&esid=a097c3a4-eb6c-ea11-aafe-000c29624151
http://files.clickdimensions.com/cecotes-anqoq/files/faqrefundidas.pdf?1584957198176&_cldee=Y3Jpc3RpbmEuc2FsYUBjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-afc9d9cc48c9e2119a4c5ef3fc563a99-0c697fed4a3f4686874a4fa71127ba18&esid=a097c3a4-eb6c-ea11-aafe-000c29624151
http://files.clickdimensions.com/cecotes-anqoq/files/faqrefundidas.pdf?1584957198176&_cldee=Y3Jpc3RpbmEuc2FsYUBjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-afc9d9cc48c9e2119a4c5ef3fc563a99-0c697fed4a3f4686874a4fa71127ba18&esid=a097c3a4-eb6c-ea11-aafe-000c29624151
http://files.clickdimensions.com/cecotes-anqoq/files/faqrefundidas.pdf?1584957198176&_cldee=Y3Jpc3RpbmEuc2FsYUBjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-afc9d9cc48c9e2119a4c5ef3fc563a99-0c697fed4a3f4686874a4fa71127ba18&esid=a097c3a4-eb6c-ea11-aafe-000c29624151
http://files.clickdimensions.com/cecotes-anqoq/files/faqrefundidas.pdf?1584957198176&_cldee=Y3Jpc3RpbmEuc2FsYUBjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-afc9d9cc48c9e2119a4c5ef3fc563a99-0c697fed4a3f4686874a4fa71127ba18&esid=a097c3a4-eb6c-ea11-aafe-000c29624151

