
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.

Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix

discontinu

Es pot demanar a partir del 5 de juliol i és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil

Ajuts per pal·liar la crisi

• Persones treballadores autònomes

• Persones en situació d'ERTO

Consulta les llistes dels

ajuts atorgats:

Ajuts de consum

Ajuts per a l'economia

personal i familiar

 

 Àrea

privada

 Contacte

 Idioma:

ca

Pregunta al
gencatBOT
(COVID-19)

https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-llum/
https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/prohibicio-del-tall-de-subministraments-basics/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/autonoms2021/ajutsatorgats/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/ajuts-atorgats/
https://web.gencat.cat/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES
https://web.gencat.cat/ca/contacte/


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.

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.

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.

Ajuts d'habitatge

Ajuts per a empreses i

autònoms

Altres ajuts

Pregunta al
gencatBOT
(COVID-19)

https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ingres-minim-vital/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/publicacions/recull-normatiu/mesures-tributaries-covid-19/#bloc1
https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/suspensio-de-desnonaments-a-families-vulnerables/
https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-contractes-lloguer/index.html
https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-grans-propietaris/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/publicacions/recull-normatiu/mesures-tributaries-covid-19/#bloc2


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 | Directori d'apps | Avís legal | Sobre gencat | Accessibilitat | Mapa webPregunta al
gencatBOT
(COVID-19)

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/covid-19/
https://wa.me/34681012012?text=Hola
https://twitter.com/gencat
https://www.facebook.com/gencat
https://www.instagram.com/gencat
https://telegram.me/gencat
https://linkedin.com/company/generalitat-de-catalunya
https://www.youtube.com/user/gencat
https://generalitat.blog.gencat.cat/
https://web.gencat.cat/ca/directoris/directori-de-xarxes-socials/
https://twitter.com/012
https://www.facebook.com/gencat
https://t.me/gencat012bot
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&set-locale=ca_ES
http://web.gencat.cat/ca/contacte/012/index.html
https://web.gencat.cat/ca/contacte/altres-telefons-especialitzats/
https://web.gencat.cat/ca/contacte/oficines/index.html
https://web.gencat.cat/ca/adreces-i-telefons/detall/index.html?Query=&MotComarca=&MotPoblacio=&MotCp=&NomesCitaPrev=&NomesReg=-1&Departaments=&Nom=-1&Responsable=-1&Poblacio=-1&Cp=-1&Comarca=-1
https://www.gencat.cat/
https://web.gencat.cat/ca/directoris/directori-de-xarxes-socials/
https://web.gencat.cat/ca/directoris/directori-daplicacions-mobils/
https://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal/
https://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/sobre_gencat/
https://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/accessibilitat/
https://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/mapaweb/

