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EMPRESES, TREBALL AUTÒNOM I COMERÇ 

 

ON PUC TROBAR LA INFORMACIÓ?  

Canal Empresa 

Servei d'atenció digital per informar i sol·licitar les mesures per fer front al 

Covid-19. 

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa, ofereix un 

servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar i 

sol·licitar telemàticament les mesures adoptades en matèria econòmica pel 

Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la 

situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.  

 

A QUINES AJUDES I/O SUBVENCIONS EM PUC ACOLLIR? 

 

 2a Subvenció restauració, centres estètica, oci nocturn, parcs 

infantils privats i locals establerts en centres comercials  

Termini sol·licitud: OBERTA (només per a parcs infantils i 

oci nocturn) 

 Ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades 

del sector del lleure educatiu i de les activitats extra escolars 

Termini sol·licitud: OBERTA (fins 11/12/2020 a les 20h) 

 Ajut per a instal·lacions juvenils afectades econòmicament per 

la COVID-19  

Termini sol·licitud: OBERTA (fins 10/12/2020 a les 15h) 

 

 

https://bit.ly/2KYt7Vz
https://bit.ly/2KYrK9n
https://bit.ly/2KYrK9n
https://bit.ly/3lBcj3s
https://bit.ly/3lBcj3s
https://bit.ly/3ovfPyz
https://bit.ly/3ovfPyz
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 Subsidi per a artistes d’espectacles  

Termini  sol·licitud: OBERTA (fins 31/12/2020) 

 

 Subsidi extraordinari per finalització del contracte temporal 

Termini sol·licitud: OBERTA 

 

 Prestació extraordinària per cessament d’activitat 

Termini sol·licitud: OBERTA 

 Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als 

treballadors de temporada 

Termini sol·licitud: OBERTA 

 Ajuts a les despeses per cancel·lacions d’activitats i comerç 

internacional 

Termini sol·licitud: OBERTA 

 Ajuts per a espectacles culturals 

Termini sol·licitud: PENDENT 

 Ajuts a persones treballadores de centres residencials. 

Termini sol·licitud: PENDENT 

 

FINANÇAMENT: 

 Avalis ICF Restauració i comerç  

 Préstec per a empreses i autònoms del sector turístic afectats per la 

COVID-19 per al desenvolupament de projectes de transformació 

digital i innovació 

 Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes: ICF i 

Avalis 

 Préstecs de l’ICF per a projectes de promoció de  vivenda social 

https://bit.ly/36wbMvE
https://bit.ly/3g2USrp
https://bit.ly/3lDvt90
https://bit.ly/37uwpaL
https://bit.ly/37uwpaL
https://bit.ly/33DM4nb
https://bit.ly/33DM4nb
https://bit.ly/3oh4ZvD
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/avalis-icf-restauracio-i-comerc/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ajut-sector-turistic-projectes-transformacio-digital/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ajut-sector-turistic-projectes-transformacio-digital/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ajut-sector-turistic-projectes-transformacio-digital/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-Avalis/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-Avalis/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-promocio-vivenda-social/
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 ICF Turisme. Línia de crèdit preferentment per al finançament de 

projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de 

Catalunya 

 Préstecs de l’ICF per a empreses culturals 

 Préstecs de l’ICF per a cooperatives i economia social 

 Línia d’Avals ICO per a empreses i autònoms 

 Programa Acelera PYME per a la digitalització i fomentar les solucions 

del teletreball 

 Suspensió d’interessos i amortizacions prestecs Emprendetur 

 Revisió de condicions dels préstecs de la SGIPYME 

 Ajuda per posar el negoci on-line: crear una web, botiga virtual i 

difusió a internet: Dona la volta al teu negoci. 

        

Seguiment de mesures del Ministerio de Indústria y PYME del 

Gobierno de España: 

https://plataformapyme.es/es-es/InformacionPymes/Paginas/InfPymes.aspx 

 

Mesures Ajuntament de Castellar del Vallès: 

http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8854/ 

 

Normativa: 

Obertura progressiva d’activitats  

Plans sectorials per fer front a la COVID-19   

Mesures per a pimes i autònoms aprovades per l’Estat espanyol  

Ajustament temporal de l’activitat i els contractes de treball (ERTO)  

La Direcció General de Comerç, per a les activitats relacionades amb Comerç, 

Serveis i Restauració ha habilitat un correu específic per a consultes 

relacionades amb l'actual crisi: mccamcoronavirus@ccam.cat 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-empreses-tuistiques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-empreses-tuistiques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-empreses-tuistiques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/prestecs-de-licf-per-a-empreses-culturals/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/prestecs-de-licf-per-a-cooperatives-i-economia-social/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/Avals-ICO-per-a-les-empreses-i-autonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/programa-acelera-pyme-credits-ico/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/programa-acelera-pyme-credits-ico/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/suspe
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/refinancament-i-millora-de-les-condicions-de-prestecs-anteriors/revis
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/teletreball-i-eines-digitals/ajuda-per-posar-el-negoci-on-line/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/teletreball-i-eines-digitals/ajuda-per-posar-el-negoci-on-line/
https://plataformapyme.es/es-es/InformacionPymes/Paginas/InfPymes.aspx
http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8854/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/
https://bit.ly/3qoYoRF
https://bit.ly/37tZEKH
https://bit.ly/2Juw145
mailto:mccamcoronavirus@ccam.cat
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Certificats:  

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisis sanitària per la covid-

19   

Certificat per acreditar el desplaçament de treballadors/es per motius laborals 

https://certificatdes.confinapp.cat/#/
https://certificatdes.confinapp.cat/#/
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/CERTIFICAT%20ACREDITATIU%20PER%20AL%20DESPLA%C3%87AMENT%20PERSONAL%20POR%20MOTIUS%20LABORALS.docx

