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1. Soc treballador/a autònom/a i el 14 de març vaig haver de tancar el meu bar. A quins ajuts puc 

accedir com a autònom/a?

2. Si tramito el cessament d’activitat m’he de donar de baixa a Hisenda i Seguretat Social?

3. Si tramito el cessament perdré la tarifa plana? I si porto menys d’un any puc demanar-la 

igualment?

4. Aquest ajut econòmic, de quina quantitat és?

5. Quan es rep el pagament?

6. Com s’ha de tramitar la prestació per cessament?

7. Com puc saber quina és la meva mútua si no ho recordo?

8. Si continuo amb l’activitat fent només repartiment a domicili i recollida sota 

comanda em puc acollir a algun dels ajuts? Ara tinc menys comandes...
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9. Estic al RETA com a administrador/a d’una SL que gestiona 3 establiments, tots ells tancats. Puc 

acollir-me a aquestes mesures? I la meva parella, que és autònom/a col·laborador/a?

10. Si estic de baixa maternal, tinc dret a aquestes prestacions?

PRESTACIÓ PER TANCAMENT 01
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A la prestació per cessament extraordinari d’activitat del Ministerio de Trabajo y
Economía Social. Es pot sol·licitar fins a l'últim dia del mes següent a que finalitzi
l’estat d’alarma, és a dir, fins al 31 de juliol. Això pel que fa a prestacions, també
hi ha altres mesures fiscals, socials...

1. SOC TREBALLADOR/A AUTÒNOM/A I EL 14 DE MARÇ VAIG HAVER DE TANCAR EL MEU BAR. 
A QUINS AJUTS PUC ACCEDIR COM A AUTÒNOM/A?
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No. En cap cas es recomana la baixa. Cessament fa referència al tipus de
prestació al que s’accedeix però no es duu a terme la baixa de l’autònom/a. De
fet, mentre es rebi la prestació la Seguretat Social cotitzarà per tu.

2. SI TRAMITO EL CESSAMENT D’ACTIVITAT M’HE DE DONAR DE BAIXA A HISENDA I SEGURETAT 
SOCIAL?
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Les bonificacions a la quota d’autònom/a que gaudeixis no es perdran. I no cal
un temps mínim de cotització al RETA per ser beneficiari/ària.

3. SI TRAMITO EL CESSAMENT PERDRÉ LA TARIFA PLANA? I SI PORTO MENYS D’UN ANY PUC 
DEMANAR-LA IGUALMENT?
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La prestació per cessament serà del 70% de mitjana de la base de cotització
dels últims 6 mesos. De manera que si cotitzes per la base mínima estaríem
parlant d’uns 660 €/mes.

4. AQUEST AJUT ECONÒMIC, DE QUINA QUANTITAT ÉS?
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Dependrà de la data de sol·licitud i de la seva tramitació al SEPE. Les sol·licituds
de març van rebre el pagament corresponent del 14/03/20 al 15/04/20 a partir
del 17 d’abril i la resta del mes d’abril el dia 30/04/20. L’ajut es prorrogarà
mentre es mantingui l’estat d’alarma (a data d’avui, el 21 de juny).

5. QUAN ES REP EL PAGAMENT?
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Ho has de fer amb la teva mútua col·laboradora de la Seguretat Social que vas
assignar per contingències professionals en l’alta al RETA. Han habilitat a les
seves pàgines web formularis i instruccions per fer el tràmit telemàticament.

6. COM S’HA DE TRAMITAR LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT?
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Ho pots consultar a la teva alta al RETA o demanar un duplicat aquí.

7. COM PUC SABER QUINA ÉS LA MEVA MÚTUA SI NO HO RECORDO?
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https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pVRtb5swEP4r7YfwjfiFhMIkNLlVmjQvy7IkS8KXihcDzgimthvGv59JWq2VFqqpSNZx9p3vueceAD7YAr8IjiwNFONFkGt_59uPFrJ7yIVoOoQPA0jWs8natRbWcGGBn8AHflSoUmVgJ2lMHyNeKFqwmMsObDY6kB5KQWWgfVYkXByovKqvIioUS1gUnAIxxFbPbe4qIxaDHQ5j6iZhYuIYBWavF9-YoY2xmSRxmPRtO3CoCzZt4KALgd-O_ZwPLzzkw_xxawDpN-xhMbubpbqtQGVm0z7YXiABbCG6dLTTSG_eVEK3PUjQfGXj0QDBuQ02R0YrsC50tp7a8j-JHMGXCv25A9EY4im0Zw4k7mK5nn5D1hDiT1YYf8Slportn558otXUCOi3AttPy2nToGwfUWvASUOngBaR6NbSnIfnj4UUoeXocQuaUEFF91no7UypUn7pwA6sqqqbcp7mtEs1TH36VQaeMkSkvL3x5BlUisiThuTPIqJeRUMjij1kHGns4SBbTwYVq9kxyZ3ZipNsPaURmYyWk_KOwcX9nhCaLh5IRm4NfbV3qttBFukgfN-shr-upKkpecSCXEMJGxz6pCpPpuRCBflr6Fs7eCG9_i54QuXp73BOfR2Cfu9jWJ_Nu3HooL_S1t6_iMq41BN_xw9Y6lUeDo5VM9PfmbvxsapWyWFj_vrh1FZ-TMn19R8WlbIf/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Sí. El cessament d’activitat es pot demanar tant per tancament per causa major,
com per una baixada demostrada de la facturació en un 75%.
Si per caiguda de la facturació es pot justificar una caiguda de la producció
també es poden iniciar tràmits per un ERTO.

8. SI CONTINUO AMB L’ACTIVITAT FENT NOMÉS REPARTIMENT A DOMICILI I RECOLLIDA SOTA 
COMANDA EM PUC ACOLLIR A ALGUN DELS AJUTS? ARA TINC MENYS COMANDES...
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Sí. A més la prestació extraordinària també és accessible per als/les familiars
que treballen amb nosaltres com a autònoms/es col·laboradors/es si
compleixen els requisits. I es podria gestionar l’ERTO per causa major si no ho
has fet.

9. ESTIC AL RETA COM A ADMINISTRADOR/A D’UNA SL QUE GESTIONA 3 ESTABLIMENTS, TOTS ELLS 
TANCATS. PUC ACOLLIR-ME A AQUESTES MESURES? I LA MEVA PARELLA QUE ÉS AUTÒNOM 
COL·LABORADOR/A?
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Felicitats pel teu nadó! Ho lamentem però no pots accedir perquè ja tens la
teva prestació per baixa maternal com a font d’ingrés. Tampoc és compatible
amb una prestació per malaltia o accident professional (IT o AP).

10. SI ESTIC DE BAIXA MATERNAL, TINC DRET A AQUESTES PRESTACIONS?
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1. Vaig tramitar el cessament d’activitat però encara no he rebut el pagament. Com es pot saber 

quan rebré la prestació? I m’han cobrat la quota del RETA de març íntegra, però havien dit que no es 

cobrarà... Ara què?

2. Si aprofitant que ara estem en fase 2 començo a fer servei de menjar per emportar, perdré la 

prestació?
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Hauràs de confirmar la tramitació amb la teva mútua i pots consultar l’estat de la
prestació a la seu electrònica del SEPE: “Consulte los datos y recibo de su
prestación”.
Un cop aprovada la prestació extraordinària es percep fins a l'últim dia del mes
en que finalitza l’estat d’alarma; actualment el 21 de juny de 2020.
Sobre les quotes del RETA que s’hagin abonat mentre es sigui beneficiari/ària
de la prestació per cessament, es retornaran d’ofici amb el següent calendari, al
mateix número de compte que es va fer el càrrec:
Quotes de 14 a 31 de març → Segona quinzena de maig
Quota del mes d’abril → Juny
Quota del mes de maig → Juliol
En cas que tinguessis alguna quota pendent de pagament tindràs 30 dies des
de la sol·licitud de la prestació per posar-te al dia amb Seguretat Social.

1. VAIG TRAMITAR EL CESSAMENT D’ACTIVITAT PERÒ ENCARA NO HE REBUT EL PAGAMENT. COM ES 
POT SABER QUAN REBRÉ LA PRESTACIÓ? I M’HAN COBRAT LA QUOTA DEL RETA D’ABRIL ÍNTEGRA, 
PERÒ HAVIEN DIT QUE NO ES COBRARÀ... ARA QUÈ?
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No. De moment s’ha confirmat que les persones beneficiàries de l’ajut el rebran
mentre duri l’estat d’alarma encara que iniciïn la seva activitat.

2. SI APROFITANT QUE ARA ESTEM EN FASE 2 COMENÇO A FER SERVEI DE MENJAR PER EMPORTAR, 
PERDRÉ LA PRESTACIÓ?
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1. Si tramito la prestació de cessament, puc fer un ERTO als/les meus/ves treballadors/es?

2. Vaig tramitar l’ERTO des de l’inici però veient que això s’allarga… tenia personal contractat per
obra i servei amb fi de contracte a l’abril, per Setmana Santa… i ara què passa amb aquest
personal? Els he de mantenir el contracte un cop tornem? Segons la data potser ja no els
necessito…

3. Vam tramitar un ERTO però estem angoixats/ades perquè els/les treballadors/es ens han
comunicat que no han rebut la prestació del SEPE…

4. Com puc fer per treure de l’ERTO les persones que hi treballen?

5. Hi ha cap altre mesura relacionada amb l’àmbit laboral per reduir despeses salarials?

ÍNDEX

ERTOS I MESURES LABORALS 02



Sí, les dues mesures són compatibles si s’acompleixen els requisits per fer
l’ERTO.

1. SI TRAMITO LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT, PUC FER UN ERTO ALS/LES MEUS/VES 
TREBALLADORS/ES? 

ERTOS I MESURES LABORALS 02
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En els contractes temporals que finalitzen el període d’alarma es poden donar
dues situacions:
• Que l’empresa hagi tramitat un ERTO i vulgui que el/la treballador/a continuï

prestant els seus serveis; el contracte està en suspensió pel període de l’estat
d’alarma (la prestació es prorroga fins al 30 de juny). Queda interromput el
còmput de durada del contracte i queda prorrogat. En el cas que l’empresa
no desitgi que el/la treballador/a segueixi prestant els seus serveis, l’empresa
el/la pot donar de baixa de la S.S. a la data de venciment del contracte i ho
comunicarà al/la treballador/a que a partir d’aquesta data començarà a
cobrar l’atur que li correspongui.

• Que l’empresa no hagi pogut tramitar un ERTO: el contracte venç en el dia
previst inclòs si és dins del període de vigència de l’estat d’alarma, sense
perjudici d’una possible renovació.

2. VAIG TRAMITAR L’ERTO DES DE L’INICI PERÒ VEIENT QUE AIXÒ S’ALLARGA… TENIA PERSONAL 
CONTRACTAT PER OBRA I SERVEI AMB FI DE CONTRACTE A L’ABRIL, PER SETMANA SANTA… I ARA 
QUÈ PASSA AMB AQUEST PERSONAL? ELS HE DE MANTENIR EL CONTRACTE UN COP TORNEM? 
SEGONS LA DATA POTSER JA NO ELS NECESSITO…
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Es pot conèixer l’estat de la prestació al següent enllaç:
https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/DCAction.do
Si l’utilitzen confirmeu que el compte bancari que ha notificat l’empresa al tràmit
és el mateix que està fent servir el/la treballador/a o pot donar error.

Per aquests casos on la prestació per ERTO no estava arribant a temps
l’Ajuntament de Santa Coloma ha posat en marxa un ajut de 400€ a retornar
sense interessos per ajudar a les famílies afectades. El termini per sol·licitar-lo
finalitzava el 4 de juny. Tota la informació aquí.

3. VAM TRAMITAR UN ERTO PERÒ ESTEM ANGOIXATS/ADES PERQUÈ ELS/LES TREBALLADORS/ES 
ENS HAN COMUNICAT QUE NO HAN REBUT LA PRESTACIÓ DEL SEPE…
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https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/DCAction.do
https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/es/info-local/prestacion-social-de-400-euros/


S’ha de fer una comunicació prèvia al SEPE, omplint un full de càlcul que es
troba al següent enllaç i presentant-ho a la Direcció Provincial del SEPE .

En cas de treure una persona a temps parcial, s’hauria d’enviar el mateix full de
càlcul i també el document de sol·licitud d’ERTO indicant la variació de la
jornada. Tot això es presenta a la Direcció Provincial del SEPE.

4. COM PUC FER PER TREURE DE L’ERTO LES PERSONES QUE HI TREBALLEN?

ERTOS I MESURES LABORALS 02
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https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2020/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=como-debo-comunicar-baja-prestaciones-trabajadores-afectados-ERTE-COVID-19
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


Sí, està pendent de publicació un ajut del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC).

Aquest ajut s’adreça a empreses que han mantingut l’ocupació durant l’Estat
d’Alarma i subvenciona el 50% dels costos laborals durant sis mesos de fins a
tres persones treballadores, incloent-hi la persona treballadora autònoma.

5. HI HA CAP ALTRE MESURA RELACIONADA AMB L’ÀMBIT LABORAL PER REDUIR DESPESES 
SALARIALS?
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1. Al març no vaig tramitar el cessament perquè vam seguir amb l’activitat amb repartiment a
domicili. A l’abril vaig demanar-la per caiguda de la facturació però, com trigava, vaig demanar l’ajut
de la Generalitat per a pal·liar els efectes de la COVID-19 de fins a 2.000€. Ara, he rebut confirmació
dels dos ajuts. Què haig de fer?

2. Puc sol·licitar l’ingres mínim vital?

ALTRES MESURES ECONÒMIQUES 03
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Els dos ajuts són incompatibles. Per tant, hauràs de renunciar a aquell que
menys et convingui, segons quin hagi estat el resultat de l’ajut de la Generalitat.
Has de tenir en compte que l’ajut de la Generalitat requereix seguir pagant la
cotització de la Seguretat Social, i que la prestació extraordinària es percep
durant els mesos de l’estat d’alarma (fins al 21 de juny en aquest moment). Per
tant, normalment si no tens tarifa plana et sortirà millor acceptar la prestació.

Per renunciar a l’ajut de la Generalitat ho has de fer a l’apartat de tràmits de l’ajut
aportant la documentació i sol·licitant la renúncia o devolució.

1. AL MARÇ NO VAIG TRAMITAR EL CESSAMENT PERQUÈ VAM SEGUIR AMB L’ACTIVITAT AMB 
REPARTIMENT A DOMICILI. A L’ABRIL VAIG DEMANAR-LA PER CAIGUDA DE LA FACTURACIÓ PERÒ, 
COM TRIGAVA, VAIG DEMANAR L’AJUT DE LA GENERALITAT PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA 
COVID-19 DE FINS A 2000€. ARA, HE REBUT CONFIRMACIÓ DELS DOS AJUTS. QUÈ HAIG DE FER?

ALTRES MESURES ECONÒMIQUES 03
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https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzaruploadCE.do?reqCode=formulariBuit&idServei=TRE068APOR&set-locale=es_ES&urlRetorn=https%3A%2F%2Ftreball.gencat.cat%2Fes%2Ftramits%2Ftramits-temes%2Fajuts-autonoms-afectats-coronavirus%3Fmoda%3D2&idPDFDownload=200518114430


L’ingrés mínim vital (IMV), és una nova prestació de la Seguretat Social, que vol
garantir uns ingressos mínims mensuals a les llars amb situació d’especial
vulnerabilitat.

Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny a l’Institut Nacional de la Seguretat
Social.

Podeu consultar aquest enllaç.

2. PUC SOL·LICITAR L’INGRES MÍNIM VITAL?
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http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269


1. Amb aquests ajuts i els 3 establiments tancats no veig opcions d’aguantar si no començo a
facturar o demano finançament. Hi ha cap altre mesura?

2. Pel que fa al negoci hi ha alguna mesura per alleugerar les despeses fixes (lloguer,
subministraments...)?

MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS 04
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S’ha ajornat la liquidació d’impostos del primer trimestre de 2020 a maig (15 de
maig per domiciliacions i 20 de maig per a la resta).
A més s’ha facilitat el fraccionament i/o ajornament del deute existent.
En cas que tributeu per estimació objectiva (mòduls) podeu fer la renúncia
tàcita i passar-vos a estimació directa fins a finals d’any, de manera que pagareu
en la mesura que tingueu beneficis. Podeu veure com a aquest enllaç.
I s’han habilitat línies de finançament específiques com:

• Préstecs de l’ICF i Avalis
• Préstecs ICO

Si sou un establiment cooperatiu podeu accedir a mesures especials de
finançament. Podeu contactar amb l’AteneuBNord per informar-vos.

1. AMB AQUESTS AJUTS I ELS 3 ESTABLIMENTS TANCATS NO VEIG OPCIONS D’AGUANTAR SI NO 
COMENÇO A FACTURAR O DEMANO FINANÇAMENT. HI HA CAP ALTRE MESURA?
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https://www.grameimpuls.cat/ajornada-la-presentacio-dimpostos-dabril-per-a-pimes-i-autonomses/
https://www.grameimpuls.cat/les-persones-autonomes-podran-renunciar-al-sistema-de-moduls-aquest-lany/
https://www.grameimpuls.cat/el-institut-catala-de-finances-abre-una-linea-de-prestamos-directos-sin-aval-para-losas-autonomosas-y-empresas-afectadas-por-covid19/
https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico
mailto:ateneu@grameimpuls.cat


A nivell de subministraments has de posar-te en contacte amb les teves
companyies proveïdores i conèixer quines mesures et poden aplicar si pacteu
un ajornament del pagament.
La mesura que permetrà ajornar el pagament del lloguer es pot sol·licitar fins al
24 de maig. Aquesta data límit és també per a sol·licitar l’aplaçament del
lloguer en altres supòsits. Depenent de quin tipus d’arrendador/a que tingueu
correspon una moratòria de fins a 4 mesos de lloguer sense recàrrecs. En els
casos de pacte s’autoritza a fer ús de la fiança per al pagament de la renda.

2. PEL QUE FA AL NEGOCI HI HA ALGUNA MESURA PER ALLEUGERAR LES DESPESES FIXES (LLOGUER, 
SUBMINISTRAMENTS...)?
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1. Puc posar en marxa el servei de menjar a domicili si abans no en feia?

2. A banda de l’aforament, hi ha altres mesures a tenir en compte en Fase 2?

3. I quines mesures de seguretat hauré d’aplicar al servei a domicili?

4. Llavors poden venir també els/les clients/es a recollir-ho a l’establiment de manera controlada?

5. A mi se’m fa una muntanya… perquè no sé per on començar a rebre comandes…

6. Però no puc estar cuinant i fent l’enviament… cal que contracti algú? O podria rescatar un/a
treballador/a en ERTO per fer aquests serveis?

7. Tinc xarxes socials i molts/es clients/es em pregunten quan podran tornar a menjar-se una de les 
meves hamburgueses… Però no tinc TPV portàtil pels pagaments… i no sé com fer-m’ho…

DESESCALADA I REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT 05
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9.  Si poso en marxa el servei a domicili hauré de fer un alta a un epígraf específic a Hisenda?

10. Hi ha cap ajut local per fer servei a domicili? Plataformes d’enviament, ajuts per inversió…?

11. Soc participant del programa de Dinamització de la Restauració 2019-2020 de Santa Coloma.
Com queda ara la cosa?

12. El meu establiment no té terrassa. Quan podré obrir el meu negoci? I com? 

8. Si els meus/ves treballadors/es estan en un ERTO i jo he tramitat l’ajut per cessament d’activitat 
puc posar en marxa el servei a domicili o take-away? I contractar algú?

DESESCALADA I REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT 05
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Des de l’entrada en la “desescalada” es pot fer tant servei a domicili com menjar
per emportar. En la Fase 1 només es podien fer comandes per emportar
prèviament demanades per telèfon o altres vies telemàtiques, pactant amb el/a
client/a l’hora d’entrega. Amb l’arribada de la Fase 2 les comandes es poden
realitzar in-situ, controlant que no es produeixin aglomeracions.

1. PUC POSAR EN MARXA EL SERVEI DE MENJAR A DOMICILI SI ABANS NO EL FEIA?

DESESCALADA I REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT 05
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https://www.grameimpuls.cat/fase-1-que-es-pot-fer/
https://www.grameimpuls.cat/que-es-pot-fer-a-la-fase-2/


A més de les limitacions d’aforament, cal tenir en compte les mesures de
seguretat e higiene i acomplir també amb la distància de seguretat.
Cal dir que bars musicals i discoteques encara no poden reprendre l’activitat.
I les terrasses segueixen amb limitacions d’aforament al 50% de les taules però
amb la novetat que l’horari de tancament serà l’horari ordinari habitual per
aquest tipus d’establiments (el podeu consultar aquí).
Podeu conèixer totes les indicacions per la Fase 2 en aquesta guia.

2. A BANDA DE L’AFORAMENT, HI HA ALTRES MESURES A TENIR EN COMPTE EN FASE 2?

DESESCALADA I REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT 05
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https://www--gramenet--cat.insuit.net/ajuntament/arees-municipals/comerc-i-mercats/comerc/horaris-comercials/horaris-tancament-establiments-de-publica-concurrencia/
https://www.grameimpuls.cat/que-es-pot-fer-a-la-fase-2/


Les mesures de seguretat són molt senzilles i es poden consultar a:
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-al-repartiment-a-
domicili-daliments

Pots trobar a més les recomanacions actualitzades a la següent plana del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practiques

3. I QUINES MESURES DE SEGURETAT HAURÉ D’APLICAR AL SERVEI A DOMICILI?
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Sí. Des de l’entrada de la Fase 0 està permès fer take-away. Però recorda que
hauràs de disposar de gel hidroalcohòlic, paperera de pedal i senyalitzar
perfectament la zona d’entrega.

Les comandes “in-situ” només estan permeses a partir de la Fase 2.

4. LLAVORS PODEN VENIR TAMBÉ ELS/LES CLIENTS/ES A RECOLLIR-HO A L’ESTABLIMENT DE 
MANERA CONTROLADA?
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Es poden rebre comandes per telèfon o per al web de l’empresa habilitant un
correu electrònic.
També podeu crear una botiga online, botiga virtual o electrònica per realitzar
les transaccions en un lloc web o una aplicació connectada a internet. Es pot
posar un llistat de productes amb imatges i la possibilitat d’adquirir i fer el
pagament mitjançant targeta de crèdit.
Grameimpuls ha programat formació empresarial gratuïta online per conèixer
algunes eines de promoció digitals. Podeu veure l’oferta aquí: Formació
empresarial.

5. A MI SE’M FA UNA MUNTANYA… PERQUÈ NO SÉ PER ON COMENÇAR A REBRE COMANDES…
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L’enviament a domicili es pot fer pel personal del mateix restaurant. Es
prioritzarà la reincorporació de personal propi i si fos possible a temps parcial
dues o més persones per cobrir l’horari de migdia i de vespre-nit. La
modificació de l’ERTO és efectiva des del dia que l’empresa indica que
realitzarà la reincorporació i no cal esperar l’autorització.
A banda d’això, existeixen empreses d’enviament i empreses amb aplicacions
app d’enviament de menjar a domicili.

6. PERÒ NO PUC ESTAR CUINANT I FENT L’ENVIAMENT… CAL QUE CONTRACTI ALGÚ? O PODRIA 
RESCATAR UN TREBALLADOR EN ERTO PER FER AQUESTS SERVEIS?
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Pots emprar sistemes de pagament digital com per exemple apps mitjançant el
número de mòbil.

Amb altres empreses i/o autònoms/es també pots fer-ho amb la grama si estàs
donat d’alta al CCS, ja que el sistema de pagament és 100% digital i 100%
segur. Si tens dubtes o vols adherir-t’hi pots posar-te en contacte amb l’oficina
tècnica.

7. TINC XARXES SOCIALS I MOLTS/ES CLIENTS/ES EM PREGUNTEN QUAN PODRAN TORNAR A 
MENJAR-SE UNA DE LES MEVES HAMBURGUESES… PERÒ NO TINC TPV PORTÀTIL PELS 
PAGAMENTS… I NO SÉ COM FER-M’HO…
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Sí, es pot posar en marxa el servei i pots contractar algú si es justifica que el
personal en ERTO no compleix les característiques o aptituds per desenvolupar
l’activitat.

8. SI ELS/LES MEUS/VES TREBALLADORS/ES ESTAN EN UN ERTO I JO HE TRAMITAT L’AJUT PER 
CESSAMENT D’ACTIVITAT PUC POSAR EN MARXA EL SERVEI A DOMICILI O TAKE-AWAY? I 
CONTRACTAR ALGÚ?
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No és necessari. En el futur, si aquesta línia esdevé d’alguna manera la teva font
principal d’ingressos sí convindria que facis la modificació de l’alta censal.

9. SI POSO EN MARXA EL SERVEI A DOMICILI HAURÉ DE FER UN ALTA A UN EPÍGRAF ESPECÍFIC A 
HISENDA?
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Actualment no hi ha una línia d’ajuts per fer servei a domicili.

10. HI HA CAP AJUT LOCAL PER FER SERVEI A DOMICILI? PLATAFORMES D’ENVIAMENT, AJUTS PER 
INVERSIÓ…?
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Amb l’entrada de l’estat d’alarma els contractes de l’administració van quedar
suspesos (en standby). Ara el programa s’ha reactivat i s’han adaptat continguts
i serveis per poder realitzar-se de manera telemàtica. Podeu consultar la
formació que ja s’ha posat en marxa a aquest enllaç.

11. SOC PARTICIPANT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA RESTAURACIÓ 2019-2020 DE 
SANTA COLOMA. COM QUEDA ARA LA COSA? 
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12. EL MEU ESTABLIMENT NO TÉ TERRASSA. QUAN PODRÉ OBRIR EL MEU NEGOCI? I COM? 

DESESCALADA I REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT 05

A partir de l’entrada en la Fase 2, els establiments d’hostaleria i restauració
poden donar servei a l’interior de l’establiment sempre que no se superi un 40%
de l’aforament del local.
El consum dins del local només es podrà dur a terme asseguts/des a taula (no a
la barra) i preferentment amb reserva prèvia.
També es podran realitzar comandes al propi establiment de menjar i beguda
per emportar.
A més cal tenir molt present les normes de prevenció i d’higiene.
Podeu veure tota la informació sobre mesures a aplicar a la Fase 2 en aquesta
guia.
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1. Fins quan es pot sol·licitar l’ajut de 400€ per a treballadors/es afectats/ades per ERTO a Santa 
Coloma? Serveix per a autònoms/es que no han rebut la prestació encara?

2. Existeixen altres mesures no relacionades amb finançament extern?

ALTRES MESURES 06
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Es pot tramitar fins al 4 de juny de 2020.

Només el poden sol·licitar treballadors/es per compte aliè, ni autònoms/es ni
societats.

1. FINS QUAN ES POT SOL·LICITAR L’AJUT DE 400€ PER A TREBALLADORS/ES AFECTATS/ADES PER 
ERTO A SANTA COLOMA? SERVEIX PER A AUTÒNOMS/ES QUE NO HAN REBUT LA PRESTACIÓ 
ENCARA?
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Hi ha mesures socials per a ajudar a fer front a les següents despeses a
nivell personal:
• Moratòries de préstecs hipotecaris
• Descompte en la factura de la llum per a persones en situació de

vulnerabilitat
• Ajornament del pagament de les factures de l’aigua i descompte

en el cànon
A més, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha modificat el
calendari de taxes municipals per l’emergència del coronavirus:
https://www--gramenet--cat.insuit.net/es/sede-electronica/informacion-
publica/calendario-del-contribuyente/

2. EXISTEIXEN ALTRES MESURES NO RELACIONADES AMB FINANÇAMENT EXTERN?
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