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Aquests darrers anys ens ha tocat viure moments 
excepcionals i canvis globals que han generat una 

transformació a la nostra societat, al país i a la resta 
del món. Han estat i són moments molt complicats, i 
avui encara en patim les conseqüències. Ara vivim una 
crisi sanitària com mai ens hauríem pogut imaginar. 
L'episodi de la Covid-19 ens està posant a prova, com 
a municipi, com a país i, fins i tot, com a planeta. 

A l'Ajuntament de Celrà ens hem tornat a posar al 
peu del canó per fer front a la crisi. Vam procurar re-
accionar de manera eficient i ràpida des del primer 
moment, en què vam veure que la infecció ja s'es-
tenia incontroladament pel nostre territori. Primer de 
tot i amb poc temps, ens vam reestructurar per donar 
resposta a la ciutadania, per transmetre tranquil·litat 
i seguretat.

En aquest temps hem creat xarxes de voluntariat 
per ajudar-nos mútuament i també per ajudar a con-
feccionar material sanitari per al CAP, les residències, 
la gent gran, el cos de vigilància i el personal munici-
pal, els hospitals... Tenim la brigada al carrer, vetllant 
per la neteja i desinfecció del municipi, i el personal 
municipal treballant i exposant-se per garantir els ser-
veis bàsics. A tots ells cal agrair-los la seva dedicació.

En aquest moment, el nombre de persones amb co-
ronavirus (casos confirmats o sospitosos), des de l'ini-
ci de la pandèmia a Celrà, és de 23 persones. Algunes 
d'elles ja estan totalment recuperades; altres continuen 
confinades a casa per superar la malaltia. Per desgràcia 
3 persones ens han deixat aquests dies, per diferents 
causes, però totes han tingut en comú el patiment afe-
git per a les famílies de no poder acomiadar-se com 
cal dels seus éssers estimats a causa del confinament.

editorial
A la comarca del Gironès i a la resta de Catalunya i 

de països, aquesta crisi sanitària s'ha convertit també 
en una crisi social i econòmica de conseqüències incer-
tes. Per ara, a la nostra comarca s'han fet uns 2.350 
ERTO que han afectat unes 16.500 persones treballa-
dores. A més, cal sumar-hi els autònoms de diferents 
sectors que també s'han vist obligats a tancar els ne-
gocis o comerços. Continuarem treballant per intentar 
pal·liar aquests efectes i perquè la crisi en cap cas su-
posi una nova retallada de drets i llibertats.

El temps anirà esvaint dubtes que ara mateix se'ns 
generen sobre com transformarà aquesta crisi la nos-
tra manera de viure, treballar i relacionar-nos. Hem 
d’aprofitar aquesta situació per repensar cap on anem 
com a societat, i sobretot la nostra relació amb l’en-
torn, perquè ens enfrontem a una altra crisi, la climà-
tica, que suposa una amenaça molt pitjor.

Donem les gràcies a totes les persones treballadores 
que ens esteu cuidant als hospitals, al CAP i a les resi-
dències geriàtriques. També a totes les persones que 
treballen en serveis essencials com comerços, trans-
portistes, escombriaires, personal municipal, d'empre-
ses de serveis essencials i a tothom que aquests dies 
ha estat treballant per, d'una manera o altra, garantir 
el nostre màxim benestar.

Gràcies, celranencs i celranenques, pel vostre com-
portament exemplar aquestes darreres setmanes, es-
pecialment els nens, nenes i joves, que estan aguan-
tant a casa una situació molt complexa, i a la nostra 
gent gran, que està patint amb cruesa aquesta crisi 
però que resisteix, perquè us necessitem i us estimem. 
I una forta abraçada a totes les persones que heu per-
dut una persona estimada. Estem al vostre costat. n

mesures municipals
per afrontar

la crisi de la Covid-19
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L'Ajuntament ha estat prenent mesures des del pri-
mer dia per combatre l'emergència sanitària, eco-

nòmica i social que ha provocat el coronavirus.
• Es manté l'atenció ciutadana presencial a l'ajun-
tament, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i s'activa 
un telèfon mòbil per a urgències (636 197 025) fora 
d'aquest horari.
• S'obre l'oficina del porta a porta els dimarts al matí 
de 9 h a 13 h i dijous a la tarda de 16 a 19 h.
• Es constitueix el grup de coordinació – comitè mu-
nicipal d'emergències de l'Ajuntament, tal com in-
dica el Pla Bàsic d'Emergències Municipal de Celrà.
• Es reforça la comunicació amb la ciutadania mit-
jançant el web municipal, les diferents xarxes soci-
als i el canal de Telegram oficial, a més d'impulsar-
ne tres de nous, específics per a la situació actual: 
«Desconfinem la cultura», «Desconfinem l'educació» i 
«Desconfinem l'esport».
• S'estableix un sistema d'atenció ciutadana tele-
màtica que permet a les persones fer tràmits formals, 
encara que no disposin de signatura electrònica, per 
garantir que tothom pugui fer els tràmits necessaris.
• Es potencia la ràdio municipal de Celrà per ca-
nalitzar la informació municipal. També s'han pensat 
nous programes i continguts per convertir-la en un 
espai de relació ciutadana on compartir celebracions o 
activitats de poble.
• Es decreten les mesures necessàries per garantir 
l'obertura i la seguretat al mercat municipal dels di-
vendres.
• S'aprova el protocol de gestió de residus en la si-
tuació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
• S'aproven mesures sobre els serveis funeraris, 
amb l'establiment de preus màxims per als serveis 
funeraris bàsics, tant el d'incineració com el d'inhu-
mació. n

meSureS generalS

• Planificació del servei de neteja municipal per ne-
tejar/desinfectar els espais públics més freqüentats 
(carrers amb comerços, el CAP, l'Ajuntament, la resi-
dència geriàtrica).
• Adquisició del material necessari per elaborar 3.000 
mascaretes per repartir-les entre l'Institut Català de 
la Salut, el CAP de Celrà i de Can Gibert del Pla, dife-
rents residències de gent gran de Celrà i Girona, cen-
tres residencials sanitaris, població de risc del muni-
cipi o persones que no en disposaven al seu domicili. 
Totes van ser produïdes amb la col·laboració de dese-
nes de persones voluntàries.
• L'Ajuntament ha comprat i ha donat material a un 
grup de voluntariat per a la fabricació de pantalles 
protectores per als comerços locals. 
• S'han establert les normes sanitàries de seguretat 
en el sistema de recollida de residus porta a porta.
• Seguiment telefònic als domicilis amb persones di-
agnosticades amb Covid-19 per estar al cas del seu 
estat i necessitats i per informar-les sobre la normati-
va especial del servei porta a porta.
• Adquisició del material necessari per proporcionar 
una mascareta reutilitzable de cotó a tots els in-
fants i joves d'entre 3 i 11 anys. Tot i que amb la 
targeta sanitària tothom pot recollir gratuïtament una 
mascareta a la farmàcia, el consistori ha valorat que 
aquestes són massa grans per als més joves.

• Es manté el contacte telefònic o per correu electrò-
nic amb el Centre d'Assistència Primària de Celrà 
i la residència geriàtrica per fer un seguiment de la 
seva situació i necessitats.

• Aportació de 3.000 euros a la campanya #joem-
corono, de la fundació Lluita contra la Sida, perquè 
l'equip d'investigació i metges puguin continuar l'as-
saig clínic per aconseguir el fàrmac que permeti trac-
tar les persones infectades i prevenir el contagi. n

meSureS de Caire Sanitari

Imatge del Telegram de l'Ajuntament, un dels mitjans 
amb què informem regularment la ciutadania

Lliurament al CAP Celrà de mascaretes confeccionades 
per persones voluntàries
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• Flexibilització del calendari del contribuent per 
ajornar el pagament dels tributs municipals de les fa-
mílies, comerciants, autònoms i empreses.
• L'Ajuntament ha ampliat el període per fer el pa-
gament de la taxa de cementiri i de l'impost sobre 
béns immobles (IBI), que passa a ser de tres mesos 
en lloc de dos. També s'han endarrerit les dates d'inici 
dels períodes de cobrament i, en conseqüència, les del 
càrrec dels rebuts domiciliats.

• Amb aquestes modificacions, el calendari fiscal 
dels tributs de venciment periòdic i notificació col-
lectiva per al 2020 és el que es mostra al gràfic in-
ferior.

• Es garanteix la continuïtat en la contractació pú-
blica de serveis i obres previstes per a l'exercici 2020, 
en la mesura de les noves possibilitats pressupostàri-
es i normatives. Igualment, l'Ajuntament de Celrà ga-
ranteix el pagament puntual de les factures als prove-
ïdors per facilitar la seva liquiditat.

• Mentre duri el tancament de les escoles bressol Tra-
pelles i Gínjols, l'Escola Municipal de Dansa, l'Escola 
Municipal d'Art i les activitats esportives municipals, 
no es cobrarà l'import que correspongui als dies en 
què no s'ha prestat el servei, o bé es compensaran 
les hores. Coincidint amb la primera quota després de 
la reobertura de les instal·lacions, es compensaran les 
quantitats cobrades per serveis municipals no pres-
tats durant l'estat d'alarma.

• Per contribuir a alleujar l'impacte econòmic a les pe-
tites i mitjanes empreses i als treballadors autònoms 
del municipi, l'Ajuntament ha suspès temporalment la 

meSureS de Caire eConÒmiC

liquidació de les taxes o preus públics lligats a fets 
imposables que no puguin materialitzar-se a conse-
qüència de la situació.
• Rebut de les escombraries: es redueix la taxa 
de residus dels comerços o establiments per als dies 
de tancament des de l'inici de l'estat d'alarma fins a 
la seva finalització. L'import es regularitzarà a la taxa 
del segon trimestre.
• Bars i restaurants: se suspèn temporalment, du-
rant la vigència de l'estat d'alarma, el cobrament de 
les taxes per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
taules i cadires.
• Es preveu aprovar una aplicació pressupostària des-
tinada a donar suport a comerciants, petits empresa-
ris i autònoms que hagin vist reduïts els seus ingres-
sos a conseqüència dels impactes de la crisi sanitària 
i de l'estat d'alarma. En aquest context, l'Ajuntament 
està treballant en un pla de reactivació econòmi-
ca per al teixit econòmic, un cop superada la situació 
d'emergència.

• Taxa del mercat ambulant: no es cobrarà la taxa 
als paradistes del mercat ambulant dels divendres que 
hagin vist suspesa l'activitat durant l'estat d'alarma.

• Rebut de l'aigua: es reduirà el 50% del cànon de 
l'aigua de l'1 d'abril al 31 de maig, a la factura del se-
gon trimestre de tots els domicilis i de les activitats 
econòmiques, indústrials o ramaderes, tal com ha in-
dicat l'Agència Catalana de l'Aigua.
• Utilització de locals municipals o espais públics 
a l'aire lliure obligats a tancar: s'ha suspès el cobra-
ment de la taxa o cànon durant la vigència de l'estat 
d'alarma. n
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• S'iniciarà una campanya de dinamització del co-
merç, els autònoms i les empreses locals per fo-
mentar l'economia local.
• Es reprogramaran, en la mesura que sigui possi-
ble, les diferents activitats culturals, gastronòmi-
ques o socials en altres dates.
• Realització d'un vídeo promocional del comerç 
local, un directori de comerços, autònoms i empreses 
del municipi i un butlletí especial dedicat al comerç.

meSureS de foment de l'eConomia loCal

• S'ampliarà la partida per a ajuts destinats a per-
sones i famílies, fet que ha de permetre:

- Garantir el subministrament de productes de pri-
mera necessitat a les persones que ho necessitin.

- Obrir una línia d'ajuts al lloguer per a famílies 
que acreditin una reducció d'ingressos fruit d'una mo-
dificació de la seva relació laboral, i que no puguin  fer 
front a la despesa. L'ajut serà puntual i complementari 
al que donin altres administracions supramunicipals.
• Proporcionar mitjans a les famílies beneficiàries de 
beques menjador, mentre duri l'estat d'alarma, a 
través de les targetes moneder de la Generalitat.
• Proporcionar connexió a internet per a les famílies 
que ho necessitin durant l'estat d'alarma per garantir 
que l'alumnat de les escoles pugui seguir el trimes-
tre escolar. També s'ha imprès material escolar per a 
diversos nens i nenes de les escoles del poble.
• Fer seguiment i avaluació de l'estat de les persones 
grans del poble, amb un servei de teleassistència, 
durant l'emergència sanitària i quan s'hagi acabat.
• Seguiment de les persones grans del municipi de 
més de 70 anys, mitjançant trucades al domicili.
• Servei telefònic d'urgència, al 636 197 025, per-
què hi pugui trucar tothom que necessiti algun tipus 
d'ajuda, pensant sobretot en les persones grans que 
viuen soles i no disposen de xarxa familiar.
• Organitzar el servei de compra de productes ali-
mentaris o farmacèutics a totes aquelles persones 
confinades o població de risc que no poden sortir de 
casa, posant a disposició un telèfon, el 636 197 025, 
per recollir les comandes.

meSureS de Caire SoCial
• Garantir el seguiment de casos i l'aplicació dels pro-
tocols de prevenció de la violència masclista, es-
pecialment mentre duri el confinament.
• L'Ajuntament vetllarà perquè durant l'estat d'alarma 
no es produeixi cap tall de subministrament ni bai-
xa per impagament dels serveis bàsics.
• Creació de la Xarxa de Voluntariat de Celrà per 
ajudar les persones amb necessitats, fabricar material 
sanitari i altres accions solidàries que puguin sorgir.
• S'han imprès documents amb les recomanacions 
de DipSalut en els diversos idiomes que es parlen a 
Celrà, per garantir que la informació arriba a tothom.
• S'ha reforçat la tasca de la mediadora cultural per 
enfortir la comunicació amb les diferents comunitats 
del poble i estar al servei de tothom qui ho necessiti.

• Es continua prestant el servei municipal d'aten-
ció al domicili per a persones grans que viuen soles 
o que tenen necessitats específiques.
• L'Oficina municipal d'atenció a la gent gran fa arri-
bar setmanalment material per fer activitat física 
a casa, materials d'estimulació cognitiva per a les per-
sones usuàries de l'Espai Respir, exercicis d'activació 
cognitiva a les persones que participen dels tallers de 
memòria i activitats dirigides a les persones usuàries 
dels tallers d'informàtica i de mòbils, a més d'activi-
tats per a tota la gent gran en diades concretes, com 
la de Sant Jordi.

• L'Àrea de Joventut s'ha mantingut en contacte amb 
les persones que utilitzen habitualment el Local Jove 
i l'Aula d'estudi. S'ha ofert telemàticament el servei 
d'acompanyament juvenil i Aula 2. n

• Es treballa coordinadament amb l'Associació de 
Comerciants de Celrà per portar a terme diferents 
accions, com ara el repartiment de pantalles, l'elabo-
ració de cartells informatius o la divulgació dels hora-
ris dels establiments.

• Estem treballant en activitats ja iniciades, com el 
mentoratge a comerços que ho demanen i el pro-
jecte Celrà Aparadors Artístics 2020, amb el su-
port econòmic de la Diputació de Girona. n

n  Consulteu www.celra.cat/infocovid19 per a més informació sobre:
- Mesures econòmiques d'altres administracions
- Afectació de l'emergència sanitària en l'activitat econòmica
- Mesures de suport a empreses i autònoms
- Informació referent al comerç minorista i els mercats

n  I a www.celra.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament trobareu 
les darreres novetats sobre el confinament i les restriccions d'activitat



annex: Mesures d'altres administracions

Us oferim a continuació un conjunt d'enllaços sobre línies d'ajut i recursos 
informatius d'altres administracions i entitats

Mesures econòmiques del Govern de Catalunya

• Línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes

• La Generalitat crea un portal per recollir i posar en contacte empreses que ofereixin tecnologia, 
material sanitari o capacitat de producció pel Covid-19

• Creació de la finestra única empresarial

• L'Executiu activa una línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i 
professionals del sector turístic

• El Govern activa un paquet de mesures d'ajuts al comerç de 9 milions d'euros 

• Aprovació de la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a 
la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la Covid-19

• El Consorci de Comerç, Artesania i Moda posa en marxa un servei de contacte d'empreses de 
transports per a ens locals i empreses comercials

• Línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic

• Espai dedicat exclusivament a les empreses turístiques de l'Agència Catalana de Turisme

Mesures econòmiques del Govern d'espanya

• Sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per suspensió o reducció de jornada a conseqüència de 
l'Covid-19

• Més de 50 noves mesures de suport a col·lectius vulnerables, empreses i autònoms

• Segon tram de la línia d'avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març

Recopilació d'informació sobre l'afectació en l'activitat econòmica

• Servei d'atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front a la Covid-19

• Mesures per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19

• Ajuts i prestacions per a empreses i autònoms

• Bústia de contacte de les mesures per a empreses i professionals Font: Canal Empresa. Departament 
d'Empresa de la Generalitat de Catalunya

• Sol·licitar l'autorització de regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte 
econòmic i social de la Covid-19

• Preguntes freqüents d'empreses i professionals en relació amb l'estat d'alerta pel coronavirus

• Mesures i ajuts per al sector del turisme i els allotjaments turístics

• Línia d'ajuts destinats a professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de 
crisi ocasionada per la Covid-19, per reprendre l'activitat un cop passat l'estat d'alarma (tancada la 
presentació de noves sol·licituds)

• Totes les mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms

• Mesures i línies d'ajut disponibles per sectors d'activitat
(Font: Canal Empresa. Departament d'Empresa de la Generalitat)

• Pla de rescat del sector cultural
(Font: Departament de Cultura de la Generalitat)

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-economic/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/consultes/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=28672
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=28672
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
http://act.gencat.cat/covid19/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872291&language=ca_ES
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200330_contacte_empreses_transport
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200330_contacte_empreses_transport
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES
http://empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384291
http://empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384289
http://empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384289
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/premsa-comunicacio/cercador-premsa-actualitat/article/20202303-Marketplace-coronavirus
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/premsa-comunicacio/cercador-premsa-actualitat/article/20202303-Marketplace-coronavirus
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-economic/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/10/(1)/con


• Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions 
que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2 (12.4.2020)
(Font: Consell de Relacions Laborals de Catalunya)

• Recomanacions de PIMEC per a empreses que tornen a l'activitat laboral

• Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020

• Consultes en relació amb l'afectació que el coronavirus està tenint en algunes empreses

• Resolució de dubtes d'autònoms, comerços i empreses (via formulari)

• Preguntes freqüents en l'àmbit del finançament en relació amb els efectes de la Covid-19

• Preguntes freqüents dels autònoms en relació amb els efectes de la Covid-19

• Un 82% de les pimes i els autònoms de la província de Girona està patint l'impacte econòmic negatiu 
del coronavirus

• Una estimació de l'impacte inicial d'un mes de confinament sobre el VAB a Catalunya (informe en PDF)
(Font: PIMEC)

• Post-Covid-19: Com han de gestionar la tresoreria les empreses?

• L'impacte econòmic de la Covid-19: pensant en l'endemà

• L'impacte econòmic de la Covid-19 i la resposta de la política econòmica

• L'impacte econòmic de la Covid-19 més enllà del 2020
(Font: KPMG)

• Reempresa posa en marca un espai amb informació d'interès sobre la crisi del coronavirus per a 
cedents i reemprenedors/es
(Font: Centre de Reempresa de Catalunya)

• Bases per a l'elaboració d'un pla de contingència amb motiu de l'afectació de l'activitat empresarial per
la Covid-19
(Font: Cecot)

• Canal d'informació, atenció i suport a les empreses davant la crisi del coronavirus
(Font: Cambres de Comerç d'Espanya)

• Marketplace empresarial Covid-19: Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
(Font: Acció - Agència per la Competitivitat de l'Empresa)

• Preguntes i respostes sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19
(Font: Departament d'Interior de la Generalitat)

• Servei de consulta i assessorament personalitzat per a artesans/es
(Font: Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya - FAAOC)

Informació referent a l'àmbit normatiu relacionada amb la Covid-19

• Llista resum de l'afectació de l'estat d'alarma en els tràmits tributaris
(Font: Agència Tributària de Catalunya)

• Normativa sobre la situació de pandèmia (Portal Jurídic)
(Font: Generalitat de Catalunya)

• Qüestions legals: Covid-19 i accidents de treball
(Font: Pimec)

• Nota informativa sobre el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19
(Font: Associació Catalana de Municipis - ACM)

• Anàlisi dels aspectes més importants des d'una perspectiva local del Reial decret llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries
(Font: Federació Catalana de Municipis)

https://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=31110&id2=1
https://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=31110&id2=1
https://www.acm.cat/juridic/notes-juridiques/nota-informativa-sobre-reial-decret-llei-82020-mesures-urgents-extraordinaries-coronavirus
https://www.acm.cat/juridic/notes-juridiques/nota-informativa-sobre-reial-decret-llei-82020-mesures-urgents-extraordinaries-coronavirus
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/questions-legals-covid-19-accidents-treball?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_9-4-2020_catala
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_CoV-2/
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/
https://www.faaoc.cat/servei-de-consulta-i-assessorament/
https://ja.cat/faqscovid19
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/marketplace-covid-19/
https://www.camara.es/camara-de-espana-coronavirus
https://institucional.cecot.org/Actualitat/Col-lectius-Empresarials/Pla-de-Contingencia-Empresarial-pel-COVID-19
https://institucional.cecot.org/Actualitat/Col-lectius-Empresarials/Pla-de-Contingencia-Empresarial-pel-COVID-19
https://www.reempresa.org/Actualitat/Especial-Coronavirus
https://www.reempresa.org/Actualitat/Especial-Coronavirus
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/03/covid-19-impacto-economico/
http://xslpe.ddgi.cat/wp-content/uploads/2020/04/KPMG_COVID.pdf
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/impacto-del-covid-19-pensando-dia-despues/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-16-04-20
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/post-covid-19-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-16-04-20
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/informes_5_2020_covid-19_impacte.pibl_1.pdf
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/un-82-pimes-autonoms-provincia-girona-esta-patint-limpacte
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/un-82-pimes-autonoms-provincia-girona-esta-patint-limpacte
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/preguntes-frequents-dels-autonoms-relacio-als-efectes-del-covid-19?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_26-3-2020_catala
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/preguntes-frequents-lambit-del-financament-relacio-als-efectes-del?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_25-3-2020_catala
https://www.pimec.org/es/covid-19-coronavirus
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/consultes-relacio-amb-lafectacio-que-coronavirus-esta-tenint-algunes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_21-3-2020_catala
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-pimes-autonoms-recollides-al-rdl-112020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_1-4-2020_catala
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/recomanacions-pimec-empreses-que-tornen-lactivitat-laboral?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_9-4-2020_catala
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf


informació referent a l'àmbit laboral

• Preguntes i respostes en l'àmbit laboral
(Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

• Preguntes en relació amb les oficines de treball

• Nou servei d'atenció telefònica gratuïta del SOC Covid-19: 900 800 046

• Com donar d'alta una demanda d'ocupació

• Renda garantida de ciutadania

• Tràmits i consultes que normalment es realitzen des d'una OTG

Mesures de suport per a les empreses i autònoms/es

• Borses de treball d'emergència per la Covid-19 - ocupacions assistencials i dependència, Feina Activa

• Borses de treball per a la campanya de la fruita 2020, Feina Activa

• Com donar-se d'alta com a demandant d'ocupació mentre duri la situació d'emergència per la Covid-19

(Font: Servei d'Ocupació de Catalunya)

informació referent al teletreball

• Teletreball i eines digitals per a pimes i autònoms
(Font: Canal Empresa)

• Guies d'ús de treball en mobilitat
(Font: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació)

• Formació Oberta, l'espai d'aprenentatge permanent dels empleats públics, també en temps de 
confinament
(Font: Escola d'Administració Pública de Catalunya)

• Guia del treball col·laboratiu a l'Administració pública
(Font: Consorci Administració Oberta de Catalunya)

• Programa «Acelera PYME» (digitalització i teletreball)
(Font: Acelera Pyme)

informació referent al comerç minorista i als mercats

• Unió de Pagesos engega «Pagesia a casa»: compra directa d'aliments de proximitat als productors
(Font: Unió de Pagesos)

Mesures per al comerç

• El Govern activa un paquet de mesures d'ajuts al comerç de 9 milions d'euros per respondre a 
l'emergència sanitària per la Covid-19
(Font: Canal Empresa)

• Noves mesures per garantir la continuïtat dels mercats setmanals de productes frescos a l'aire lliure
(Font: Govern.cat - nota de premsa)

• Catàleg d'aplicacions per al servei del comerç

• Iniciativa per proveir zones amb dificultats de proveïment adreçada a ajuntaments i associacions de 
comerciants
(Font: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

• El Govern de la Generalitat crea un paquet de mesures d'ajuts al comerç per pal·liar els efectes 
negatius de la Covid-19

• Preguntes freqüents del sector del comerç amb relació als efectes de la Covid-19
(Font: Pimec)

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/index.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Ciutadans/Borsa_SOC_Assistencial_dependencia_COVID19.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-les-empreses/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/preguntes-frequents-del-sector-comerc-relacio-als-efectes-del-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_24-3-2020_catala
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/govern-generalitat-crea-un-paquet-mesures-dajuts-al-comerc-palliar?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_1-4-2020_caTALA
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/govern-generalitat-crea-un-paquet-mesures-dajuts-al-comerc-palliar?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_1-4-2020_caTALA
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/Inscripcions/formulari_empreses_de_transports/
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/Inscripcions/formulari_empreses_de_transports/
http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/cataleg_app/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383832/noves-mesures-garantir-continuitat-dels-mercats-setmanals-productes-frescos-aire-lliure
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/index.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/index.html
https://pagesiaacasa.cat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/programa-acelera-pyme
https://www.aoc.cat/guia-teletreball/
http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/03_formacio_oberta
http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/03_formacio_oberta
http://ctti.gencat.cat/ca/serveis/guies-dus/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/teletreball-i-eines-digitals/
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Imatges/Tramit_Demanda_Cont_900_OVT_2_06_04_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/Imatges_i_documents/CampanyaAgraria_2020_31_03.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/


• Informacions de la Generalitat en l'àmbit del comerç i el consum
(Font: Generalitat de Catalunya)

• Guia FAQ de mercats setmanals i Covid-19
(Font: Diputació de Barcelona)

• Recomanacions per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic
(Font: Agència Catalana de Seguretat Alimentària)

recomanacions per als municipis

• Cal vetllar pel compliment de les directrius de Procicat (Pla de Protecció Civil de Catalunya: Pla 
d'actuació per a pandèmies)

• Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d'Actuació del Procicat per a emergències 
associades a malalties transmissibles emergents
(Font: Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

• Es remarca l'apartat h de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves 
mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

«Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d'abastament de productes frescos a l'aire 
lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que es garanteixi la seva 
continuïtat, amb el benentès que hauran de complir la Resolució SLT/704/2020, d'11 de març, per la 
qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a 
la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2»

• L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona du a terme un seguit d'accions de suport als 
ajuntaments en la lluita contra la Covid-19
(Font: Dipsalut)

http://xslpe.ddgi.cat/wp-content/uploads/2020/03/R_SLT_720_2020.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Procicat_malalties_emergents.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Procicat_malalties_emergents.pdf
https://www.dipsalut.cat/noticia.html?id=882
https://www.dipsalut.cat/noticia.html?id=882
http://xslpe.ddgi.cat/wp-content/uploads/2020/03/R_SLT_720_2020.pdf
https://interior.gencat.cat/ca/detalls/Article/PROCICAT-pla-dactuacio-per-Pandemies#bloc4
https://interior.gencat.cat/ca/detalls/Article/PROCICAT-pla-dactuacio-per-Pandemies#bloc4
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-establiments-del-sector-alimentari-amb-servei-directe-al-public
https://www.diba.cat/documents/153833/768487/Mercats+setmanals+i+Covid+19.pdf/0016db8b-bca8-458f-ad17-82a8c858f82d
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-de-consum/
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