
 

RESUM DE MESURES PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
POST COVID-19 

 

Actualitzat 02/07/2020 
 
Aquest document recull les noves mesures post confinament encaminades a          
pal·liar els efectes de la COVID-19 i ajudar a la reactivació econòmica. Des de              
la Xarxa d’Ateneus de Catalunya estem treballant de forma coordinada per fer            
arribar a les entitats d’economia social i del tercer sector les mesures per la              
reactivació econòmica que es vagin aprovant durant la fase de desconfinament           
i sortida de l’estat d’alarma.  
 
Recordar que teniu a la vostra disposició els 14 Ateneus de la Xarxa presents a               
tot el territori català per atendre les vostres consultes i demandes i donar-vos             
un cop de mà en tot el que estigui a les nostres mans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



MESURES LABORALS 
 
PRÒRROGA DELS ERTOS FINS A 30/09/2020. MESURES LABORALS DEL         
RD 24/2020 
Les notes principals del referit Real Decret-Llei són les següents: 

ERTO DE FORÇA MAJOR 

A partir del dia 27 de juny de 2020, ja no serà possible sol·licitar un ERTO per                 
força major derivada del Covid-19, a excepció que a partir del dia 1 de juliol de                
2020 s’apliquessin noves restriccions i/o mesures de contenció que no          
permetessin desenvolupar l’activitat de l’empresa. En aquest cas, es podria          
sol·licitar un nou ERTO de força major en base a l’article 47.3 del Text Refós de                
l’Estatut dels Treballadors i no pel RDL 8/2020 com fins ara, podent gaudir,             
mentre no reiniciïn la seva activitat, de les següents bonificacions de la            
seguretat social: 

-Si l’empresa tenia menys de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 
El 80% fins el 30 de setembre de 2020 

     -Si l’empresa té més de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 
El 60% fins el 30 de setembre de 2020 

Els ERTO de força major autoritzats amb anterioritat al dia 27 de juny de 2020               
tindran una duració màxima fins el dia 30 de setembre de 2020. 

Exoneracions de seguretat social: 

Les empreses que estiguessin aplicant un ERTO de força major parcial, podran            
gaudir de les següents exoneracions de la seguretat social: 

1-Respecte les persones treballadores que reiniciïn l’activitat a patir del dia 1 de             
juliol de 2020: 

       -Si l’empresa tenia menys de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 
       El 60% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 
       -Si l’empresa tenia més de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 
       El 40% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 

2-Respecte les persones treballadores que continuïn amb l’activitat suspesa a          
partir del dia 1 de juliol de 2020: 

      -Si l’empresa tenia menys de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 
El 35% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 

      -Si l’empresa tenia més de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf


El 25% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 

3-Aquelles empreses que es trobin encara en situació de força major total a             
data 30 de juny de 2020, podran gaudir de les següents bonificacions de la              
seguretat social: 

Respecte les persones treballadores que continuïn amb l’activitat suspesa: 

      -Si l’empresa tenia menys de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 
El 70% de les cotitzacions meritades el mes de juliol. 

                     El 60% de les cotitzacions meritades el mes d’agost. 
        El 35% de les cotitzacions meritades el mes de setembre. 

      -Si l’empresa tenia més de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020: 
El 50% de les cotitzacions meritades el mes de juliol. 
El 40% de les cotitzacions meritades el mes de agost. 

      El 25% de les cotitzacions meritades el mes de setembre. 

IMPORTANT. Durant l’aplicació de l’ERTO per força major, l’empresa         
beneficiada per les exoneracions de seguretat social, no podrà: 

Realitzar hores extres. 

Externalitzar activitats. 

Concertar noves contractacions, ja siguin directes o indirectes, per aquelles          
activitats que es podrien portar a terme per les persones treballadores           
afectades per l’ERTO. 

 

ERTO PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE        
PRODUCCIÓ (ETOP) 

Als ERTO per causes ETOP iniciats des del dia 27 de juny de 2020 i fins el dia                  
30 de setembre de 2020, els seguirà essent d’aplicació l’article 23 del RDL             
8/2020 amb les següents especialitats: 

Es podrà portar a terme mentre encara hi hagi vigent un ERTO per força major.               
En aquest cas, la data d’efectes de l’ERTO ETOP es retraurà a la data de               
finalització del de força major. 

IMPORTANT. Durant l’aplicació de l’ERTO per causes ETOP, l’empresa         
beneficiada per les exoneracions de seguretat social, no podrà: 

Realitzar hores extres. 

Externalitzar activitats. 

 

 



Concertar noves contractacions, ja siguin directes o indirectes, per aquelles          
activitats que es podrien portar a terme per les persones treballadores           
afectades per l’ERTO. 

Pel que fa a la seguretat social, tant les empreses que haguessin tramitat             
l’ERTO amb anterioritat el 27 de juny de 2020 com les que en tramitin un               
després de la finalització d’un ERTO per força major, podran gaudir de les             
següents exoneracions: 

1-Respecte les persones treballadores que reiniciïn l’activitat a patir del dia 1 de             
juliol de 2020: 

      -Si l’empresa tenia menys de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020 
El 60% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 

      -Si l’empresa tenia més de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020 
El 40% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 

2-Respecte les persones treballadores que continuïn amb l’activitat suspesa a          
partir del dia 1 de juliol de 2020 i fins al 30 de setembre : 

      -Si l’empresa tenia menys de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020 

El 35% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 

      -Si l’empresa tenia més de 50 treballadors el dia 29 de febrer de 2020 

El 25% de les cotitzacions meritades els mesos de juliol, agost i setembre. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ DE LA DESOCUPACIÓ 

Seran aplicables fins el dia 30 de setembre de 2020 els següents requisits en              
cas que s’apliqui un ERTO tant per força major com per causa ETOP: 

La situació d’atur es considerarà com període efectivament cotitzat. 

No es requerirà període de carència per tenir dret a l’atur. 

L’atur no es consumirà als efectes dels períodes màxims de prestació. 

La duració de la prestació s’estendrà fins la finalització del període de            
suspensió del contracte o de reducció temporal de la jornada de treball de la              
causa que ho justifica. 

 

 

 

 



MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ 

Pel que fa a l’obligació del manteniment de l’ocupació l’empresa la tindrà tant si              
s’aplica un ERTO per força major com per causa ETOP. El termini serà de 6               
mesos des de la data de reinici de l’activitat o bé, en el cas que s’hagi aplica                 
amb anterioritat un ERTO per força major, és a dir que es tramiti de nou ERTO                
ETOP, dit termini es contarà des del 27 de juny de 2020. Aquest compromís              
s’entendrà incomplert si s’acomiada o s’extingeix els contractes de qualsevol de           
les persones afectades per l’ERTO. 

No es considerarà incomplerta aquesta obligació si: 

● Contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari 
declarat com a procedent. 

● Dimissió. 

● Mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran 
invalidesa de la persona treballadora. 

● Fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan 
aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix. 
En particular, en el cas de contractes temporals el compromís de 
manteniment de l’ocupació no s’entendrà incomplert quan el contracte 
s’extingeixi per expiració de el temps convingut o la realització de 
l’obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui 
realitzar-se de forma immediata la activitat objecte de contractació. 

Aquest compromís no s’aplica per aquelles empreses que estiguin en          
procediment de concurs de creditors. 

IMPORTANT. Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de         
reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del pagament de resultar            
exonerades, amb el recàrrec (20%) i els interessos de demora corresponents,           
segons el que estableixen les normes recaptatòries en matèria de Seguretat           
Social, prèvies actuacions a l’efecte de la inspecció de Treball i Seguretat            
Social que acrediti l’incompliment i determini les quantitats a reintegrar. 

 

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER LA PROTECCIÓ DE L’OCUPACIÓ 

Es manté, fins el 30 de setembre de 2020, la prohibició d’extingir contractes i              
fer acomiadaments, que tinguin com a justificació les causes que es poden            
portar a terme a través d’un ERTO, ja sigui per causa de força major o ETOP                
per conseqüències derivades del COVID-19. 

 

 



 

TRÀMITS PER LA PRESTACIÓ D’ATUR – COMUNICACIÓ AL SEPE (Servicio          
Público de Empleo Estatal) 

En cas d’ERTO els tràmits per tal que els treballadors puguin cobrar la             
prestació d’atur s’hauran de fer per part de l’empresa mitjançant la           
complementació d’una sol·licitud i la seva posterior presentació al SEPE. El           
treballador no haurà de fer cap tràmit. Dita comunicació s’haurà de fer en el              
termini improrrogable de 5 dies des de la sol·licitud de la constatació de la força               
major o bé des de la comunicació de la decisió a l’autoritat laboral en la resta                
de supòsits. 

 

CONTRACTES TEMPORALS 

La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu o           
d’interinitat per causa d’un ERTO derivat del COVID-19, tant si és per força             
major com per les altres causes, tindrà com a conseqüència la interrupció del             
còmput de durada del contracte, que no tornarà a comptar el termini de durada              
fins que finalitzi l’aplicació de la mesura de suspensió. 

 
SORTIDA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT DE        
L’ACTIVITAT DEL TREBALL AUTÒNOM  
 
Les persones en règim de treball autònom que estiguessin rebent la prestació            
extraordinària per cessament d’activitat a 30 de juny, i que ara reemprenguin la             
seva activitat (i per tant, deixen de rebre la prestació), no hauran de pagar les               
quotes de la Seguretat Social de juliol, i ho faran parcialment al mes d’agost              
(50%) i al setembre (75%). 
 
Decret Llei 24/2020, del 26 de juny. 
 
NOVA PRESTACIÓ “ORDINÀRIA” PER AL TREBALL AUTÒNOM  
 
A partir de l’1 de juliol, i fins al 30 de setembre, es pot sol·licitar una nova                 
prestació, amb un canvi en les condicions respecte l’anterior prestació          
extraordinària. Entre altres requisits, cal tenir reconeguda la prestació         
extraordinària prevista al RD 8/2020 i haver cotitzat durant almenys els 12            
mesos consecutius anteriors.  

 
No s'aplica l'obligació de trobar-se "en situació de cessament legal d'activitat",           
fet que permet compatibilitzar aquesta prestació amb la realització de l’activitat.           

 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf?utm_source=Lista+General+de+Civio&utm_campaign=b065d948ed-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_27_08_05&utm_medium=email&utm_term=0_9d5b4c8cda-b065d948ed-127672821&mc_cid=b065d948ed&mc_eid=71711dbbd8#BOEn


La prestació serà del 70% de la base de cotització, i es manté l’obligatorietat de               
pagar la totalitat de la cotització a la Seguretat Social. 

Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores. Si es sol·licita             
abans del 15 de juliol, la serà retroactiva a data d’1/7/2020. En cas contrari,              
serà efectiva a partir de la data de la sol·licitud. 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL TREBALL AUTÒNOM DE       
TEMPORADA 

S’introdueix una prestació per cessament d'activitat adreçada als treballadors         
de temporada, que habitualment desenvolupen la seva activitat durant els          
mesos de març a octubre. La prestació de 4 mesos de durada, del 70% de la                
base mínima de cotització d'aquest règim. No hi haurà l’obligació de cotitzar. 
 
Decret Llei 24/2020, del 26 de juny. 
 
 
 

SUBVENCIONS 
 

AJUT PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES 

Les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors,           
que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat              
d’alarma, podran rebre subvencionament per cobrir els costos laborals dels          
treballadors que formin part de la plantilla, fins a un màxim de 3, per un període                
de sis mesos des del reinici de l’activitat. La quantia de la subvenció a atorgar               
és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional. 
 
Més informació 
 

IMPULS DE PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

Impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i             
activitat econòmica amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de            
l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat          
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses,           
els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social. 
 
Més informació dels projectes de transformació digital (línia 1) 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf?utm_source=Lista+General+de+Civio&utm_campaign=b065d948ed-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_27_08_05&utm_medium=email&utm_term=0_9d5b4c8cda-b065d948ed-127672821&mc_cid=b065d948ed&mc_eid=71711dbbd8#BOEn
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20071_Ajut_manteniment_ocupacio_microempreses_i_autonoms
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_deconomia_social


 

MESURES DE SUPORT A PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ 

Subvencions per a la reactivació de les empreses d'economia social, mitjançant 
processos d'intercooperació. 
 
a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A) 
 
Nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i el 
creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha 
d'estar promoguda com a mínim per 2 empreses cooperatives que poden fer 
aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les 
empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones 
jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 
500.000 euros anuals, segons l'últim balanç. 
 
 
 
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B) 
 
Nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i el 
creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha 
d'estar promoguda com a mínim per 2 empreses cooperatives que poden fer 
aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les 
empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones 
jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 
2.000.000 d'euros anuals, segons l'últim balanç. 
 
c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C) 
 
Nous projectes singulars de creixement o d'intercooperació i/o fusió que 
demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el 
mercat de l'economia social. La intercooperació ha d'estar promoguda com a 
mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus 
de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives 
promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi 
participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 d'euros 
anuals, segons l'últim balanç. 
 
Més informació dels projectes singulars. 
 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876149&language=ca_ES


AJUTS PER A MICRO I PETITES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I           
DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ 

Ajuts destinats a les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la               
producció l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE           
(Classificació catalana d'activitats econòmiques) que es detalla a l'annex 2 de           
l’Ordre. 

Enllaç a l’ordre 

Enllaç a la convocatòria 

 
 

FINANÇAMENT 
 

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT D’ENTITATS         
DE L’ECONOMIA SOCIAL 

Línia de garanties del 80% per facilitar l’accés a préstecs per finançar            
inversions, circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i          
capitalitzacions de les pròpies empreses. Es poden sol·licitar a través del ICF a             
partir del 9 de juny de 2020. 
 
Més informació de la línia de garanties 
 
 
PRÉSTECS ICO 
 
Línia d’avals, gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en col·laboració           
amb les entitats financeres, que té per objectiu garantir els nous préstecs i les              
renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a           
atendre a les necessitats financeres derivades, entre d’altres, de pagaments de           
salaris, factures, circulant i altres necessitats de liquiditat, incloent també les           
derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries. 
 
Més informació dels préstecs 
 
 
 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874953&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878&language=ca_ES
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/economia-social-cooperativa
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797176.pdf
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores


MESURES I LÍNIES D’AJUT ESPECÍFIQUES PER SECTORS D’ACTIVITAT  
 
Al canal Empresa de la Generalitat de Catalunya podeu veure segons el vostre             
sector d’activitat les mesures i línies d’ajut disponibles: 

Enllaç al cercador d’ajuts 
 

SECTOR AGROALIMENTARI 

Ajut a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la            
manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a          
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Els ajuts seran, segons tipus             
de productor i producte donat, de 4.000€ a 15.000€ i per a cooperatives i SAT,               
de 30.000 a 75.000€. Els requisits per a poder demanar l'ajut són haver fet la               
DUN, ser productors, cooperatives o societats agràries de transformació (SAT)          
de fruita, verdura i hortalisses, carn de boví, equí, oví-cabrum, conill o aviram,             
ous, llet i productes làctics frescos, mel, oli d'oliva verge o verge extra,             
transformats de fruita i hortalisses o productes elaborats del porc. També, cal            
tenir la condició de microempresa o pime i haver tingut un decreixement de la              
facturació i una disminució en el canal de venda habitual de com a mínim el 30                
% durant alguns dels mesos de març a juny d'enguany o del 50% en el cas                
d'entitats sense ànim de lucre, en relació amb el mateix període del 2019. 

Més informació 
 

SECTOR CULTURAL 

El Departament de Cultura ha engegat el Pla de rescat del sector cultural             
davant la crisi de la COVID-19, que consisteix en tot un seguit de mesures per               
protegir el teixit cultural i facilitar-ne la represa de l’activitat. Les mesures            
s’aniran publicant al portal del pla de rescat del sector cultural. 

Més informació 

 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/
https://www.bancdelsaliments.org/ca/noticies/el-darp-dona-ajuts-a-productors-agroalimentaris-afectats-pels-efectes-de-la-covid-19/_noticia:112/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/
https://cultura.gencat.cat/web/.content/pla-rescat/mesures/cultura/docs/pla-rescat.pdf


● Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel        
cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma. 
Més informació 
 

● Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i 
activitats culturals durant el període d’estat d’alarma. 
Més informació 

 

SECTOR LLEURE 

Convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre inscrites al Cens            
d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut i les empreses del sector             
del lleure educatiu. Es subvenciona la contractació de joves en pràctiques per            
donar suport a les activitats del sector que s'han vist afectades per les mesures              
sanitàries de la COVID-19. Contracte en pràctiques, vinculats a projectes de sis            
mesos de durada, a partir de l'1 de juliol de 2020.  

Més informació 

 

MESURES ESPECÍFIQUES PER A COOPERATIVES 
 
FLEXIBILITZACIÓ DEL FONS DE PROMOCIÓ I EDUCACIÓ  

El Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives podrà ser destinat, total o              
parcialment com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en             
cas de necessitar per al seu funcionament, i per qualsevol activitat vinculada a             
ajudar a frenar la crisi sanitària de l'COVID-19. 

Més informació 

REUNIONS TELEMÀTIQUES DE L’ASSEMBLEA I EL CONSELL RECTOR 

Encara que els estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el Consell             
Rector pot convocar telemàticament les assemblees generals, sempre que la          
cooperativa i els socis i sòcies disposin dels mitjans necessaris per fer-ho amb             
totes les garanties. També pot reunir-se i aprovar acords el Consell Rector i les              
comissions delegades per mitjans telemàtics. 

Més informació 

 

 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-a-causa-de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=&temesNom=Cultura&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=0341681415-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-0341681415-81019605
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IMPULS DE COOPERATIVES D’USUÀRIES D’HABITATGE 

Ajut per a contribuir a l’impuls de cooperatives d’usuàries d’habitatge. La           
convocatòria té per objectiu l’adjudicació d’una dotació de 20.000 € destinats a            
5 projectes per un valor de 4.000 € a fons perdut. 

Més informació 

RECURSOS PER A PERSONES MIGRANTS 
 
Guia que recull tot un seguit de mesures destinades a persones migrants en             
relació a l’emergència sanitària del COVID-19.  

Consulta la guia 

 

GUIA PER IMPULSAR LA REACTIVACIÓ DES DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 

 

Des dels municipis s’ha donat resposta a la pandèmia treballant al costat            
d’iniciatives solidàries, creatives i responsables per superar l’emergència        
sanitària, atenent els contagis i vetllant especialment per les persones més           
vulnerables. Tot això sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a            
aixecar la persiana dels comerços, negocis, autònoms i empreses, i quan           
caldrà protegir el teixit productiu, laboral i empresarial. 

Més informació de la guia 

 

ACTIVEM CATALUNYA  
 
Troba tota la informació sobre les fases del desconfinament, els ajuts que estan             
en termini i les mesures que impulsa la Comissió per a l’elaboració del pla per a                
la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) per activar el país i            
ajudar la ciutadania i les empreses a sortir de la crisi provocada per la              
COVID-19. 

Més informació 

 

 

http://ladinamofundacio.org/2020/05/22/nova-convocatoria-contribuim-a-limpuls-de-cooperatives-dusuaries-dhabitatge/
https://bcn.coop/wp-content/uploads/2020/04/GUIA_covid_migrants_cat.pdf
https://www.acm.cat/guia-impulsar-reactivacio-covid-19
https://web.gencat.cat/ca/activem/coreco/
https://web.gencat.cat/ca/activem/coreco/
https://web.gencat.cat/ca/activem

