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LOCAL
LLOGUER
AJUT LLOGUER

Actualment pendent convocatòria CCAM (Generalitat de Catalunya)

TAXES MUNICIPALS

Bonificació taxa d’escombraries

SUMINISTRAMENTS
AIGUA

Ajornament del cànon de l’aigua

LLUM I GAS

Suspensió pagament llum i gas

Bo social elèctric per a autònoms

Ajornament pagament deutes cànon aigua

PROPIETAT
PAGAMENT HIPOTECA

Moratòria pagament hipoteques negocis i empreses

TAXES MUNICIPALS

Bonificació taxa d’escombraries

SUMINISTRAMENTS
AIGUA

Ajornament del cànon de l’aigua

LLUM I GAS

Suspensió pagament llum i gas

Bo social elèctric per a autònoms

Ajornament pagament deutes cànon aigua

NECESSITES FINANÇAMENT?
ICF (Institut Català de
Finances)
ICF – Avalis liquiditat COVID19

Préstec amb aval 100% d’Avalis de Catalunya per a pymes catalanes

ICF – Situacions d’emergència
Empresa

Préstecs per a projectes d’inversión o circulant amb aval del 80%

Avals per garantir liquidesa
(consulta a la teva entitat bancària)

Línia aval pymes i autònoms

Aval del 80% del principal de les noves operacions i renovacions

ICO (consulta a la teva entitat bancària)
ICO sector turístic i activitats
connexes

Empreses sector turístic i amb CNAE detallat

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
1)

Ajudes i bonificacions per al pagament del lloguer.

Les mesures adoptades pel Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten les mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, únicament van
dirigides al pagament de l’arrendament de l’habitatge habitual, no del de locals comercials.
La legislació vigent ni tampoc les mesures preses pel Govern sobre arrendaments contemplen la
possibilitat de sol·licitar la suspensió o reducció de la renda dels negocis i locals tancats durant l’estat
d’alarma.
Tot i així, estem pendent convocatòria de la CCAM, Generalitat de Catalunya; es tracta d’un paquet de
mesures d’ajuts al comerç per fer front a la situació econòmica derivada de l'emergència sanitària del
COVID-19. Els ajuts s’articularan a través del CCAM del Departament d’Empresa i Coneixement i es
podrán sol·licitar properament.

2) On poden adreçar-se les empreses , autònoms i professionals per a qualsevol dubte sobre les
mesures econòmiques?
Al web de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya hi ha un recull de totes les mesures
econòmiques i socials per a empreses i autònoms, així com una bústia de contacte i preguntes
freqüents.

3) Com queda la venda online d’acord amb les noves mesures del Reial Decret llei 10/2020, només per
venda de productes essencials?
Entre les activitats que s’han de continuar desenvolupant (segons l’article 10,1 del Reial Decret
463/2020) es troba el comerç per internet, telefònic o per correspondència, per tant aquestes sí podran
continuant desenvolupant la seva activitat.

Per tant, si disposo d’un producte no essencial només puc realitzar vendes mitjançant el comerç per
internet, telefònic o per correspondència.

4) En relació al comerç minorista, puc treballar dins del local amb aquest tancat?
L’article 10.1 del Reial Decret 463/2020 suspèn “l’obertura al públic de locals i establiments minoristes”,
però no limita l’activitat a l’interior del local. Es permet doncs només la circulació per vies d’us públic
per a desplaçar-se al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial,
tot i no poder tenir obert l’establiment de cara al públic.

En cas de tenir dubtes i preguntes més concretes, podeu contactar amb el Departament de Promoció
Econòmica de Tordera al correu electrònic:
promocioeconomica@tordera.cat

