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Balanç de mesures preses
per fer front a la pandèmia de la #covid19 #coronavirus

1. PRESIDÈNCIA
• 61M.e Fons de Cooperació Local 

• Reforç línia 900 900 120 i campanya
contra la violència masclista

• Ajudes entitats i empreses esportives Línia finançament
10 M.e i línia AVALIS

• Convocatòria subvencions comunicació

• Campanya #JoActuo preventives coronavirus

2. ECONOMIA I HISENDA
• gratuïtat del servei 061 i 012

• Preu màxim serveis funeraris

• Fons de Contingència 80 M.e

• Ajornaments i suspensions Tributs
i impostos propis i cedits

• Suspensió execució de contractes equipaments,
obres i sector públic

3. ACCIÓ EXTERIOR
• Seguiment mesures altres països món

+ aplicació bones practiques

• Servei de suport i acompanyament a l’estranger
i retorn a Catalunya

• Informació i atenció individualitzada

4. EDUCACIÓ
• Instruccions avaluació i seguiment centres

• Suspensió preinscripció escolar
• Propostes activitats als centres educatius

• Ampliació recursos web XTec
• Programació educativa TV3 i CatRadio
• Emissió de 144.000 targetes moneder

– beques menjador
• Tancament 5.492 centres

5. TERRITORI I SOSTENIBILITAT
• Paquet de mesures liquiditat a famílies i empreses

• Moratòria pagament lloguers • Ajuts pagament lloguers

• Bonificació 50% canon aigua

• Bonificació en materia de gestió de residus

• Bonificació cànon residus industrials i construcció

• Impuls gratuïtat temporal transport públic

• Impuls gratuïtat peatges • Reducció taxes port i aeroports

6. CULTURA
• Línia ICF Cultura Liquiditat de 10M.e

• Ampliació terminis subvencions i ajudes

• Creació d’ajuts per activitats cancel·lades

• Reforç compra material Biblioteques Catalunya

• Foment del consum cultural a la xarxa

7. JUSTÍCIA
• Reducció població penitenciària reclusa

• Increment confinaments domiciliaris
interns amb 100.2

• Confinament domiciliari presos
amb tercer grau

• Ajornament dels trasllats i activitats a l’exterior
• Reforç canals de comunicació

presos i familiars
• Repartiment de mascaretes entre

professionals i interns
• Instal·lació de mampares als jutjats oberts

per cause  amb perjudici irreparable

8. TREBALL, AFERS SOCIALS
I FAMÍLIES

• Triplicar personal atenció SOC
• Distribució de material a centres residencials
• Contractació de personal per a residencies

• Increment programa de famílies acollidores per a menors
• Reserva de places residencials en cas

de confinament domiciliari
• Garantir pagament de tots els contractes amb l’administració

• Habilitació espais municipals acollidors
• Prestació d’ajuda econòmica perjudicats confinament

9. EMPRESA I CONEIXEMENT
• Creació de línies d’ajuts per sector turístic

i afectats aturada 

• Ajuts al comerç i teixit associatiu

• Informe setmanal de seguiment
de l’activitat turística 

• Creació d’un ‘marketplace’ virtual
per aglutinar totes les empreses catalanes

que puguin oferir les seves capacitats
per l’emergència sanitària 

• Creació d’una finestreta única digital
al Canal Empresa sobre les mesures

econòmiques adoptades pel Coronavirus

10. POLITIQUES DIGITALS
I ADMINISTRACIO PUBLICA

• Activació Administració digital

• Garantir les infraestructures de telecomunicacions

• Proveir d’eines digitals.

• Certificat autorresponsable per la mobilitat

11. AGRICULTURA, RAMDERIA, 
PESCA i ALIMENTACIÓ

• Mesures evitar trencament de
la cadena alimentaria

• Garantir la distribució i comercialització

• Mesures davant sector pesquer i càrnic

• Reforçar actuació Cos Agents Rurals

#JoActuo


