
El Govern ha aprovat mesures d’urgència per a pal·liar les restriccions derviades
de la pandèmia de la Covid-19. S’hi podran acollir autònoms, pimes, microempreses
i comerços dels sectors afectats.

Ajuts directes a autònoms i pimes

Sectors beneficiaris:
☛ restauració

☛ centres d’estètica

Els negocis arrendataris podran 
negociar una rebaixa del lloguer
amb la propietat en cas de suspensió
o reducció de l’activitat. Negocis
amb funcionament parcial també s’hi 
poden acollir, d’acord amb el seu grau 
d’afectació.

Dotació:

40 M€
Import màxim per beneficiari

1.500 €

15.000€
+ costos de risc i 
mutualitat d'Avalis

5 anys
amb 1 any
de carència

Aval 100% 
Avalis de 
Catalunya

Termini:
☛ 15 dies o fins

exhaurir pressupost

Reducció de lloguers per a negocis

Crèdits per a negocis ICF - Avalis

Reforços pressupostaris als departaments de la Generalitat

Préstecs per a la rehabilitació de comunitats de propietaris

Dotació línia de préstecs:

20 M€

Dotació al departament de Salut:

300 M€
Fons Covid-19 estatal

+ augment dels pressupostos de 
departaments d’Empresa i Cultura

Fons Covid-19 estatal

Import total:

100M€
Import mínim
per comunitat:

30.000€
Import màxim
per habitatge:

20.000€

Previsió:
☛ Rehabilitació de
10.000 habitatges

☛ 1.000 comunitats
de propietaris 

Característiques:
☛ Tipus d’interès 
bonificats al 2% 

☛ Termini: 15 anys 

Requisit:
☛ Solvència de
les comunitats

Sol·licitud telemàtica:
www.icf.cat

Destí:
☛ Contractació de personal,

entre d’altres 

Altres augments: 
☛ Departaments d’Empresa

i Coneixement (20M€)
☛ Departament de Cultura (6M€) 

De rebaixa
en cas de no acord 

Característiques préstecs:

Sol·licitud telemàtica:
www.avalis.cat 

Sol·licituds s’articularan
a través de Consorci de 

Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM).

Sectors beneficiaris:
☛ restauració  ☛ centres 

d’estètica ☛ bingos ☛ casinos
☛ sales de joc  ☛ ludoteques

Objectiu evitar:
☛ Tancament d’empreses

☛ Destrucció llocs de treball 
☛ Judicialització

☛ Dilatació negociacions

L’objectiu del Govern és la 
reactivació del sector de la 
restauració i petits comerços a 
través de nous models de negoci
i assegurar llocs de treball.

El Govern aprova
reforçar el pressupost
del Departament de Salut

L’ICF i l’AHC signen un conveni de col·laboració per
a la provisió de crèdits a les comunitats de veïns.

Inversions finançables:
☛ rehabilitació

☛ eficiència energètica
i accessibilitat. 
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