
 

Recopilació d’informació sobre l’afectació de l’emergència sanitària 
COVID-19 en l’activitat econòmica: 

 

Data: 24/3/2020 

 

Servei d’atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19 

*Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19 

 

*Ajuts i prestacions per empreses i autònoms 

 

*Bústia de contacte de les mesures per empreses i professionals 

Font: Canal Empresa. Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya 

 

Preguntes més freqüents sobre el coronavirus 

Font: Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya 

 

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

Resolució de dubtes d’autònoms, comerços i empreses 

Font: PIMEC 

 

Bases per l'elaboració d'un Pla de Contingència amb motiu de l’afectació de l’activitat empresarial 
pel COVID-19 

Font: CECOT 

 

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 del 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://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/Ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=28672
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/
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/es/covid-19-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.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.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=31110&id2=1
https://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=31110&id2=1


 

Canal d'informació, atenció i suport a les empreses davant la crisi del coronavirus 

Font: Cámaras de comercio de España 

 

Preguntes en relació amb les Oficines de Treball 

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya 

 

Informació referent a mercats, comerç i consum: 

 

Cal vetllar pel compliment de les directrius de PROCICAT (Pla de Protecció Civil de Catalunya: pla 
d'actuació per Pandèmies) 

Font: Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

 

Informacions de la Generalitat en l'àmbit del comerç i consum 

Font: 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 

“h) 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, de 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. 
 

Cartell de precaucions per protegir-nos del COVID-19 

Font: Dipsalut 

 

https://www.camara.es/camara-de-espana-coronavirus
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
https://interior.gencat.cat/ca/detalls/Article/PROCICAT-pla-dactuacio-per-Pandemies#bloc1
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-de-consum/
http://xslpe.ddgi.cat/wp-content/uploads/2020/03/R_SLT_720_2020.pdf
xslpe.ddgi.cat/wp-content/uploads/2020/03/R_SLT_704_2020.pdf
http://xslpe.ddgi.cat/wp-content/uploads/2020/03/DIPSALUT_CARTELL_PRECAUCIONS_COVID.pdf

