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a disposició de tots els agents econòmica de la ciutat 

el present recull amb  informació recopilada  sobre mesures econòmiques i socials que 

aràcter urgent i extraordinari per diversos organismes públics 

per tal de combatre la crisi ocasionada pel Covid-19. 

 

Podeu seguir tota la informació municipal sobre el Coronavirus (inclou informació per a 

la ciutadania, mesures excepcionals, mesures socioeconòmiques, pla de 

desconfinament) a: 

 

santcugat.cat/coronavirus 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://santcugat.cat/web/coronavirus
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1.  
 

ha aprovat un pla de contingència de 60 mesures destinades a preservar 

la cohesió social i el teixit productiu de Sant Cugat a fi de pal·liar les conseqüències 

econòmiques de la crisi ocasionada pel Covid-19.  

Per a més informació AQUÍ 

ca en el municipi, cal destacar entre 

 

 Línia d'ajuts  i subvencions destinada a compensar diferents impostos i taxes 

 

 

ue ha deixat de prestar per la crisi Covid-19 i 

ajorna o bonifica el cobrament de quotes i tributs. 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Indemnització econòmica a empreses i persones autònoms que treballen per a 

 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Ajuts  Promusa en situació de vulnerabilitat. 

 

El termini de sol·licituds dels ajuts finalitza el dia 05-05-20. 

 

endavant, a les persones afectades per la davallada econòmica i que per tant es 

troben en situació de 

 

 

i 

manera individualitzada aquelles situacions en les quals la reducció del 50% no fos 

suficient. 

 

Aquesta mesura es podrà aplicar a aquelles persones que, tot i no estar dins els 

paràmetres objectius de situació vulnerable, hagin tingut una davallada econòmica 

sobrevinguda amb motiu de la declaraci

considerar com a persones amb  

 

https://santcugat.cat/web/coronavirus-mesures-socieconomiques
https://www.santcugat.cat/avis/ajornament-dels-tributs-municipals
https://www.santcugat.cat/files/651-16107-fitxer/Decret1136-2020.pdf
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 Aquests acords afecten tant als habitatges i als seus annexos vinculats, com els 

aparcaments i els trasters, i també als locals comercials, oficines i parades de mercat 

que gestiona Promusa 

 

Per a més informació AQUÍ o contactar amb Promusa al telèfon 935 891 732 

 

  sobre els ajuts i 

subvencions 

 

Es dona assessorament  personal de les totes les mesures i ajuts econòmics impulsats 

per  

 

 

 

Per a més informació i contacte AQUÍ  

 

 Servei de mediació en els lloguers de locals comercials i oficines afectats per la 

crisi COVID-19 

  

de fac

 

 

especialitzat per tal  de promoure la comunicació i trobar una fórmula que beneficiï 

ambdues parts. 

 

 

 

Per a més informació i contacte AQUÍ 

 

 S -laboral 

 

mesures laborals per la crisi del COVID-19 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Servei de suport a la digitalització del comerç 

 

at del 

negoci amb la finalitat de plantejar accions adaptades al seu grau de digitalització 

http://www.promusa.cat/notificacio-llogaters-promusa/
https://www.santcugat.cat/web/empresa-i-ocupacio
https://santcugat.cat/noticia/lajuntament-ofereix-serveis-de-mediacio-en-els-lloguers-de-locals-comercials-i-oficines-afectats-per-la-crisi-de-la-covid-19
https://www.santcugat.cat/web/sant-cugat-feina
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-line com a 

complement del canal de venda tradicional. 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 

seguretat, salut i higiene 

Asses -se a les normatives en 

seguretat, salut e higiene, dins del pla de desconfinament. 

Per a més informació AQUÍ 

 

 

empreses i comerços  

 

Servei que ofereixen professionals especialitzats amb la finalitat de prendre mesures 

sobre la despesa en energia elèctrica dels establiments i aconseguir disminuir costos 

de subministrament, 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Se  

 

Servei que inclou assessorament i acompanyament individualitzat per a la realització 

i presentació dels tràmits i documents necessaris per optar a licitacions públiques 

amb garanties d  

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 

2. MESURES PER A PERSONES AUTÒNOMES 
 

   de la Generalitat per a les persones treballadores autònomes 

afectades econòmicament pel coronavirus 

 

-05-20. 

 

Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms 

dedicats a activitats de les qua

coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva 

facturació. 

https://www.santcugat.cat/noticia/lajuntament-posa-en-marxa-un-servei-de-suport-a-la-digitalitzacio-del-comerc-per-afrontar-la-crisi-de-la-covid-19
https://santcugat.cat/noticia/lajuntament-engega-dos-nous-serveis-de-suport-a-les-empreses-per-fer-front-al-postconfinament
https://santcugat.cat/noticia/lajuntament-engega-dos-nous-serveis-de-suport-a-les-empreses-per-fer-front-al-postconfinament
https://santcugat.cat/noticia/nou-servei-dassessorament-per-a-empreses-perque-puguin-participar-en-licitacions-publiques-amb-garanties-dexit
https://santcugat.cat/noticia/nou-servei-dassessorament-per-a-empreses-perque-puguin-participar-en-licitacions-publiques-amb-garanties-dexit
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anterior. En el cas que el treballador tingui una antiguitat el 

  

Per a més informació AQUÍ 

 

 Prestació extraordi

espanyol 

 

Prestació per a persones treballadores hagin sigut 

suspeses pel RDL o 

semestre anterior. És una prestació per a un mes 

prorroga i te una durada superior a un mes) consistent en el 70% de la Base 

Reguladora.  

-03-20 i estar al corrent de pagament de 

 

Per a més informació adreceu-vos a la mútua laboral corresponent i/o  AQUÍ 

Si no recordeu quina mútua vau triar i no trobeu la documen

trobar a https://sede.seg-social.gob.es (clicar les pestanyes ciutadans / informes i 

certificats / duplicat de resolució-alta-baixa en règim de treballadors per compte propi 

o autònoms ) 

 

 Subvencions aprovades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 

 

Pla de subvencions 2020 publicades per la Generalitat destinades aquest any  a 

mitigar les conseqüències derivades del Covid-19. 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 

3. FINANÇAMENT PER A EMPRESES I AUTÒNOMS 
 

 aval de la Generalitat (ICF  Avalis) 

 

Lín  per a millorar la liquiditat de les empreses que es formalitzarà  a través 

. 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4dd9-a2cd-ac44c96b46a9
https://sede.seg-social.gob.es/
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020
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fins el 100% del risc creditici. Aquest 

al manteniment de llocs de treball. 

operacions tenen un termini entre 2 i 5 anys (incloent 1 any de carència i es limita el 

i risc del 0,65% anual. 

Per a més informació AQUÍ o adreçat a la teva entitat financera. 

 

 stat (ICO) 

 

Línia de aval ICO destinada a autònoms i empreses que desenvolupin una activitat 

afectada com a conseqüència de la crisi sanitària.  

 

després del 18 de març i cobreix el 80% dels préstecs en el cas dels autònoms i Pimes 

préstecs i el 60% de les renovacions. 

 

 

 

Per a més informació  AQUÍ o adreceu-vos a la vostra entitat financera. 

 

 Rescat anticipat de plans de pensions. 

 

Excepcionalment, el  RDL 15/2020 (article 23) es permet la disposició anticipada dels 

 

 

Aquesta mesura afecta a assalariats afectats per un ERTO i a empresaris o autònoms 

activitat. 

 

La quantitat a disposar és la corresponent als salaris no cobrats (en el cas dels 

treballadors afectats per ERTO) o a la disminució estimada de rendiments nets (en el 

cas de treballadors i 

 

 

Cal tenir present que el rescat de plans de pensions te repercussions fiscals i pot 

res ajuts. 

Per a més informació AQUÍ o adreceu-vos a la vostra entitat financera. 
 

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/Avals-ICO-per-a-les-empreses-i-autonoms/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/disponibilitat-dels-plans-de-pensions-/
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4.  
 

 Sol·licituds en general 

Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. No 

es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma 

que no es perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb prestacions es poden fer de 

forma telemàtica. 

En aquesta situació excepcional els terminis queden suspesos i per tant qualsevol 

 

l 

SEPE. 

 

Els tràmits a realitzar són:  

 

-   (SOC). Per 

a més informació AQUÍ o telefònicament al  900 800 046 

 

- demanar cita prèvia no presencial al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

per sol·licitar la prestació. Per a més informació AQUÍ o telefònicament al 

93.619.09.98  

 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Renovacio-de-la-demanda-docupacio?category=76dd0346-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
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 Subsidi per fi de contracte temporal 

contracte temporal (de com a mínim 2 mesos),  

Per a més informació AQUÍ 

 Subsidi per a persones treballadores de la llar 

 

treballen.  

Per a més informació AQUÍ 

 Subsidi per extinció de contracte en període de prova i contractes i al personal 

fix discontinu 

Els acomiadaments a persones durant el període de prova a partir del 9 de març de 2020,  

tenen consideració de situació legal d’atur. 

També tindrà la consideració legal d’atur, el cas d’aquelles persones que a partir de l’1 

de març de 2020, hagin signat una baixa voluntària del seu últim contracte per tenir un 

compromís ferm de subscripció d’un contracte amb una altra empresa, si aquesta 

hagués desistit al contracte com a conseqüència de la crisis derivades del COVID-19. 

També tenen la mateixa consideració, el cas de les persones amb contracte fix 

discontinu que hauria d’haver estat trucades per a treballar durant el període d’alarma. 

Els casos anteriors tenen dret a prestació, encara que no tinguin el període mínim de 

cotització establert. 

Per a més informació AQUÍ  

 

 

5.  
 

 Ampliació  

 

Pel RDL 14/2020 allarga el termini fins el 20-05-20 per a la presentació i pagament 

fins el 20 de maig. Aquesta mesura afecta a autònoms i empreses amb una facturació 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
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A mode de resum, les declaracions i autoliquidacions més habituals de les quals el 

termini de pagament s'ha estès al 20 de maig són les següents:  

 

pte IRPF: models 130 i 131 

  

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Suspensió i ajo

estatals 

 

Es suspenen els terminis de les liquidacions de les quals el termini de presentació i 

ingrés finalitzi des de RDLL, i fins el dia 30 de maig. 

 

En quant a les autoliquidacions (IVA, IRPF, IS), es contemplen una sèrie de mesures 

rnament serà aplicable també a deutes tributaris que, de forma general, no es 

 

El termini dels ajornaments serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora 

durant els primers quatre  (el termini sense interessos ha estat 

ampliat de tres a quatre mesos, segons RDL 19/2020) 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Moratòria tributs de la Generalitat 
 

espanyol el passat 14 de març. 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 

6. MESURES LABORALS 
 

 Moratòria de cotitzacions de Seguretat Social 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/
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La Tresoreria General de la Seguretat Social pot atorgar moratòries de sis mesos, 

sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol 

règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions del 

RDL 11/2020 article 34 

La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les 

cotitzacions a la Seguretat Social, el període de meritació de la qual, en el cas de les 

treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats 

arma declarat pel Reial decret 

463/2020, de 14 de març.  

Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris 

 

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al 

de la sol·licitud 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Suspensió de contractes i reduccions de jornada (ERTO) 

 
La suspensió de contractes i reduccions de jornada que vinguin motivades per les 

-19, seran considerades de força 

major.   

Els treballadors afectats  per un ERTO per motiu del COVID19, tindran dret a percebre 

-hi i el 

període de cobrament de la prestació -mentre duri la crisi del coronavirus no 

 

utoritat laboral un informe que justifiqui la seva 

sol·licitud amb les mesures que hagin perjudicat la seva activitat (alt grau 

vitat per part de les autoritats 

sanitàries per existir un risc greu i imminent de contagi del Coronavirus).  

les empreses estan obligades a reincorporar a totes les persones afectades als seus 

llocs de treball. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7
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Per a més informació AQUÍ 

 

 R (pel període  que 
ja ha finalitzat) 

 

Mesures laborals que afecta a les activitats delimitades en el RDL 10/2020 de 29 de 
març. 
 
 Els treballadors que han estat 

permís retribuït recuperable. 

 
Per a més informació AQUÍ 

 

 

 

7. MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 

 Contractació pública de la Generalitat 
 

El Govern vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin 

servei.  

En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses 

ja, 

 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 Co  
 

Mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del 

COVID-19. 

el Reial 

Decret-Llei 8/2020, de 17 de març), sigui impossible coma conseqüència del COVID-19, 

circumstàncies o mesures que impedeixen executar-lo. 

 

Per a més informació art. 34 Real Decret llei 8/2020, de 17 de març. 

 

 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Restriccions-activitats-no-essencials-del-30-de-marc-al-9-dabril
https://contractacio.gencat.cat/ca/inici
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
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8. MORATORIA DEUTES HIPOTECARIS I PRÉSTECS AL CONSUM. 
 

Qualsevol deutor vulnerable pot sol·licitar la suspensió temporal de les obligacions del 

seu préstec o crèdit vigent a la data del RDL 11/2020. 

 

 

 

La moratòria afecta tant als préstecs i targetes de crèdit com a les hipoteques sobre 

 

 

Per més informació, el següent enllaç o adreceu-  

 

 

9. MESURES SOBRE ELS LLOGUERS 
 

  
 

En el RDL 11/2020 s diverses mesures que afecta a persones vulnerables, 

:  suspensió de desnonaments (veure enllaç), 

pròrrogues de contractes (veure enllaç) , així com moratòria i aplaçament de les quotes 

de lloguer. 

 

oral  i 

voluntari, es distingeixen diferents mesures 

sigui gran tenidor (més de 10 habitatges en propietat) o no ho sigui. 

 

- Per habitatges en que el propietari sigui gran tenidor (més de 10 habitatges en 

propietat): s un acord, la persona arrendatària tindrà dues opcions: 

màticament, les dues opcions tindran efecte durant període de 

període no superior a 3 anys 

 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

- Per habitatges en el que el propietari no sigui gran tenidor (fins a 10 habitatges en 

poden sol·licitar préstecs sense comissions 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/moratoria-de-desnonaments/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/preguntesfrequents/lloguer/afectengranpropietariempresaparcpublic/!ut/p/z1/5VLLbsIwELzzFVxyjNYhBpJjWioKAopaCRJfkOM4wVVeOA6Uv69BUStaQYuEeqkPXkvemfGOB0ir3W5dXODrFt3UbP-lAsnpViRUiSKnKfgQkN7KmbvDRwd3Juh5jJHXHQ2GIwfbCGFYAAHCclWqNQR0zRg10I6HBqJM1TQViioDZbyqJa9YsRWR5RqolDypc8WrWPJNzXNVGShNi6TmUgNjzhTPE0nzUhal4IpKwTONqWhJJSvrMBXsIFsyEWlRu4vtMHZNi7nUxBG2TerSjtljyIr6LMJ9FMHypzmIvkZnlodgfPSnsenTrdNz66YdN2M7znZhdL-BneKvKRCI182GeDoJhf7WNwX-X0ZBh7Qjp_fTREeCqrUp8rjQL_hQBf9UFfzvquA3qhr4O9XlIYKXUxPo1PXPWj-04OXKGH8hdBYDTThx7JeHGbLRE76asMwyx96bJNzv7tx5lq1mU-8dwrmXgQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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es entitats bancaries podran oferir 

llogu

 

 

Per a més informació AQUÍ 

 

 

 Lloguer de locals comercials. 
 

 diverses mesures referents al lloguer de locals de negoci dels 
autònoms i pimes que han vist suspesa o reduïda la seva activitat, a fi de modular el 
pagament del lloguer i facilitat la continuïtat de les activitats. 

 
El RDL 15/2020 (article 1) estableix les condicions que han de complit els autònoms i 

Pimes arrendataris de immobles diferents del local i distingeix diferents mesures en 
tenidor (més de 10 immobles 

urbans) o no ho sigui. 
 

- Per immobles en que el propietari sigui gran tenidor (més de 10 immobles): si no 
, es podrà sol·licitar una moratòria 

r. La moratòria consisteix en el fraccionament 
a 2 anys (sense poder excedir la durada del contracte de lloguer) i sense 

penalitz
 (màxim 4 mesos) . Les quotes del fraccionament es sumaran a la primera 

 
 

- Per immobles en que el propietari no sigui gran tenidor (fins a 10 immobles en 

 extraordinari de la 
de rebaixa o aplaçament. En aquest cas, i sempre per acord entre les parts, es 

podrà disposa de la fiança pel pagament total o parcial del lloguer. Si es fa ús de 

 
 

Per a més informació AQUÍ 

 

 

10.   AJUTS EN COMPRES  DE PRODUCTES I SUBMINISTRAMENTS 
 

 Prestació de la Generalitat per a subministraments bàsics 

 

Aquesta lín -05-20. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/preguntesfrequents/lloguer/afectenpetitllogater/!ut/p/z1/5VLLbsIwELzzFVxyjNYkgTjHtFQUBBQVCRJfkOM4wVVeJA6Uv69BERVtoUKip_rgteydGe_uAGm1262rCzyVopKa7b9EIBndiphKkWc0AQ980lvhmTN4xpYxRq8jC7ndYX8wxJaJkAULIEBYJgu5Bp-uGaMa2vFAQ5TJmiZCUqmhlFd1ySuWb0XYcTRUlDyuM8mrqOSbmmey0lCS5HHNSwWMOJM8K7gU8nBJJS8PIgUTIfgsiCgNbKY7PdvRLRQaOma9SO9SGprYsEKbIVj-9muintGF5SIYHbvRNOWzN-fn1l0z7sZ2rO1K6V4DO8ffEsAXb5sNcdXcczXEdwne3w1eGdAoJ4-TWBmAyrUusihXeicN8M41wPuuAV6joYA_aSwP9rruCF85yr7Y1kEH5jda9AshXvQV4Rib86cpMtGLdTNhkabY3Osk2O8enFmarqYT9wNYcERr/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/negociacio-de-lajornament-dels-pagaments-de-lloguers-de-locals-de-negocis/
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La Generalitat ha aprovat una prestació a fi de facilitar la compra de productes 

 

 ERTO o per extinció de contractes 

com autònoms amb suspensió o reducció de la seva activitat. 

 

Per a més informació AQUI 

 

 Aigua 
 

bonificacions romandran vigents durant el mes  

Per a més informació AQUÍ 

 

 Llum i gas 
 

o modificació dels contractes de subministrament, així com canviar la potència o el 

de 5 dies 

per tornar a les condicions anteriors . 

 a sol·licitar a les companyies 

subministradores de llum i gas pagament dels subministres. 

Per més informació, consulteu el web de la companyia subministradora del servei. 

 

 

11.   MESURES DE ECONOMIA SOCIAL 
 

Facilitem diversos enllaços amb informació 

derivada de la crisi Covid-19: 

 Federació de Cooperatives de Treball 
 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/subministraments-basics
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Informacions oficials en relació a les mesures excepcionals adoptades per frenar 

l’expansió del Coronavirus SARS-CoV-2 i que puguin ser d’interès per a les cooperatives 

de treball.  

https://www.cooperativestreball.coop/coronavirus-mesures-especials  

 Confederació de Cooperatives de Catalunya 
Informació, normativa i recursos en relació a la pandèmia COVID-19. 

https://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/comunicacio/covid-19#  

 Ateneus Cooperatius 
Recull d’informació sobre les mesures especials en relació a la crisi del COVID-19, per tal 

de resoldre els màxims de dubtes possibles sobre l’impacte econòmic que ocasiona 

aquesta situació.  

http://www.ateneucooperatiuvalles.org/mesures-especials-covid19/  

Espai COVID-19. 

https://aracoop.coop/espai-covid-19  

  
Convocatòries de subvencions i ajuts obertes d’interès per les entitats ESS. 

https://xmess.cat/la-cooperacio-entre-administracions-sera-clau-per-superar-

lemergencia-per-la-covid-19/  

 Barcelona Activa 
Ajuts i recursos per a autònoms i autònomes, empreses, cooperatives, entitats i 

persones treballadores per fer front a les dificultats sorgides per l’efecte de la COVID-19 

https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/?utm_source=Acrelia&utm_medium=ma

il-cat&utm_campaign=NLTreball  

 La Confederació  
Actualitzacions permanents que afecte l’activitat de les entitats del Tercer Sector Social 

de Catalunya en relació a la pandèmia del COVID-19 

http://www.laconfederacio.org/12-03-2020-actualitzacions-permanents-que-afecten-

a-lactivitat-de-les-entitats-del-tercer-sector-social-de-catalunya-en-relacio-al-covid-19/  

 Redes de Economia Alternativa y Solidaria 
Guia d’iniciatives d’Economia Solidària que s’ha elaborat des de REAS com a nova eina 

col·laborativa per mostrar un recopilatori d’aquelles iniciatives de denúncia, resistència 

i alternatives que s’estan portant a terme des de diferents territoris de l’estat per fer 

front al COVID-19.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

QlRMVacnbEsFFml_oMruhTFNQUMO77VA0Rww6oGvw8/edit#gid=0&fvid=259503354  

https://www.cooperativestreball.coop/coronavirus-mesures-especials
https://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/comunicacio/covid-19
http://www.ateneucooperatiuvalles.org/mesures-especials-covid19/
https://aracoop.coop/espai-covid-19
https://xmess.cat/la-cooperacio-entre-administracions-sera-clau-per-superar-lemergencia-per-la-covid-19/
https://xmess.cat/la-cooperacio-entre-administracions-sera-clau-per-superar-lemergencia-per-la-covid-19/
https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/?utm_source=Acrelia&utm_medium=mail-cat&utm_campaign=NLTreball
https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/?utm_source=Acrelia&utm_medium=mail-cat&utm_campaign=NLTreball
http://www.laconfederacio.org/12-03-2020-actualitzacions-permanents-que-afecten-a-lactivitat-de-les-entitats-del-tercer-sector-social-de-catalunya-en-relacio-al-covid-19/
http://www.laconfederacio.org/12-03-2020-actualitzacions-permanents-que-afecten-a-lactivitat-de-les-entitats-del-tercer-sector-social-de-catalunya-en-relacio-al-covid-19/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QlRMVacnbEsFFml_oMruhTFNQUMO77VA0Rww6oGvw8/edit#gid=0&fvid=259503354
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QlRMVacnbEsFFml_oMruhTFNQUMO77VA0Rww6oGvw8/edit#gid=0&fvid=259503354
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 Comissió Europea 
Iniciatives de suport a les organitzacions de l’Economia Social i Solidària que estan 

portant a terme iniciatives i accions per combatre els efectes de la pandèmia COVID-19, 

que es difonen a través de la Direcció General de Mercat Interior, Indústria, 

Emprenedoria i pimes / Unitat F.2: Tecnologies avançades, clústers i economia social. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+economy+in+the+fight+a

gainst+Corona 

 

 

12.   MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES ECONÒMIQUES 
 

                      
  

                     

                                                                   

                                                      

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+economy+in+the+fight+against+Corona
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+economy+in+the+fight+against+Corona
http://www.amb.cat/s/home.html
https://www.diba.cat/es/web/coronavirus
https://www.acm.cat/
https://serveis.cecot.org/Informacio-per-ambits/Darreres-Informacions-COVID-19
https://www.pimec.org/es/covid-19-coronavirus
https://www.cambraterrassa.org/informacio-mesures-i-ajuts-davant-el-covid-19/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19
https://secotbcn.cat/

