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Ajuts per pal·liar la crisi

Consulta les llistes dels
ajuts atorgats:
• Persones treballadores autònomes
• Persones en situació d'ERTO

Ajuts de consum
Descomptes en la factura de la llum
El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura elèctrica.

Prohibició del tall de subministraments bàsics
La mesura es prorroga fins al 9 d'agost de 2021.

Ajuts per a l'economia
personal i familiar
Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix
Pregunta al
discontinu
gencatBOT
Es pot demanar a partir del 5 de juliol i és necessari tenir un certificat digital
o l'idCAT Mòbil
(COVID-19)

Ingrés mínim vital
Prestació per a les famílies que es pot sol·licitar a partir del 15 de juny de 2020 i és
compatible amb altres ajuts.

Deduccions i pròrrogues en el pagament de diversos impostos
Faciliten el pagament dels tributs i redueix la pressió econòmica sobre les famílies.

Ajuts d'habitatge
Suspensió de desnonaments a famílies vulnerables
Fins al 9 d'agost de 2021.

Pròrroga dels contractes de lloguer
Es prorroga, fins al 9 d'agost de 2021, la duració dels contractes de lloguer per un període
màxim de 6 mesos en què se seguiran aplicant les mateixes condicions del contracte en vigor.

Ajornament del lloguer (grans propietaris)
Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer o reducció del 50%
per a inquilins de grans propietaris, d’empreses o públics que no són de la Generalitat. Fins al
9 d'agost de 2021.

Ajuts per a empreses i
autònoms
Mesures econòmiques i socials
Tots els ajuts destinats a les empreses i els autònoms organitzats per sectors.

Deduccions i pròrrogues en el pagament de diversos impostos
Redueixen i s'adeqüen a la disminució real de les activitats per les restriccions d'aforament i
horaris patides per les empreses i els autònoms, i els aporten liquiditat.
Pregunta al
gencatBOT
(COVID-19)

Altres ajuts

Fons europeus
Oportunitats de finançament i altres mesures per fer front a la COVID-19.

gencatBOT a WhatsApp
El bot amb informació oficial i veraç sobre el
coronavirus (COVID-19).
Pregunta'm!

Segueix les xarxes socials de gencat:

Adreces i telèfons
Cerca on pots registrar un document, quin és l’horari de la teva oficina d’atenció ciutadana més
propera…
Cerca adreces i telèfons

Com t'atenem
Pots contactar amb nosaltres mitjançant qualsevol dels següents canals de contacte
Twitter 012

Facebook de gencat

Xat 012 Telegram

Bústia de contacte

Telèfon 012

Telèfons especialitzats

Oﬁcines d’Atenció Ciutadana

Oﬁcines de registre

Directori de xarxes socials
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