
 

Actualitzat: 01 de abril de 2020, 20h 

Us recordem que podeu fer consultes telefòniques a l’àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Llagostera en el telèfon: 972.83.23.22 en horari de 10h a 14h. 

 ATENCIÓ A EMPRESES:  

promocio@llagostera.cat :Carolina Carranza i Monroy. 

prospeccio@llagostera.cat :Sandra Ruiz i Morales.  

ATENCIÓ A PERSONES TREBALLADORES O EN SITUACIÓ D’ATUR:   

borsatreball@llagostera.cat :Roger Sala i Vilamala. 

CONTINGUT 

1. INFORMACIÓ DE LA NORMATIVA APROVADA EN RELACIÓ DEL COVID-19 PER 
ENTITATS, CIUTADANIA, EMPRESES 

CIUTADANIA: Indicacions i preguntes.  
• Indicacions i preguntes i respostes. Enllaç   
• Tràmit excepcional d'inscripció com a demandant d'ocupació (mesura 

Covid-19):  Enllaç 
• Informació per a les persones demandants d'ocupació (Infografia) : Esquema 
• Borses de treball d’emergència Covid-19 - ocupacions assistencials i 

dependència, FEINA ACTIVA: Enllaç 

ENTITATS: Indicacions i preguntes. 
• Indicacions i preguntes i respostes per a les enctats. Enllaç 
• Empreses: mesures de suport. Enllaç  
• Treballadores i treballadors autònoms: mesures de suport. Enllaç  

EMPRESES: Indicacions i preguntes. 
• Empreses: mesures de suport. Enllaç 
• Treballadores i treballadors autònoms: mesures de suport. Enllaç 

2. INFORMACIÓ SOBRE ERTO i ERO elaborada pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Enllaç 
• Autònom: Enllaç 
• Baixes a la seguretat social: Enllaç 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/PMF_Ciutadania_01_04_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/Borsa_SOC_Assistencial_dependencia_COVID19.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Entitats/PMF_Entitats_24_03_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Entitats/Infografia_Empreses_23_03.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Entitats/Infografia_autonoms_23_03.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Entitats/Infografia_Empreses_23_03.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Entitats/Infografia_autonoms_23_03.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/


• Expedients de regulació d’ocupació: Enllaç 
• Relacions laborals: Enllaç  
• Renda garancda de ciutadania: Enllaç  
• Seguretat laboral: Enllaç 
• Atur: Enllaç 
• Altres àmbits: Enllaç  

3. INFORMACIÓ ELABORADA PEL SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO ESTATAL (SEPE): 
Enllaç  

4. RECULL DE MESURES COVID-19 D’ALTRES ADMINISTRACIONS. 
• Resum elaborat per Cambra de Comerç de les Mesures del Consell de Ministres 

del 31 de març. Enllaç 
• Informació sobre accvitats de la industria manufacturera considerades 

essencials durant la situació d'alarma per COVID-19. Enllaç 
• Caracteríscques dels préstecs elegibles atorgats a empreses i autònoms que 

cnguin domicili social a Espanya i s'hagin vist afectats pels efectes econòmics 
del COVID-19, sempre que: Enllaç 

- Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats amb posterioritat al 
17 de març de 2020.  

- Els acreditats no figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la 
Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre 
de 2019. 

- Els acreditats no escguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de 
març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per 
donar-se les circumstàncies a què es refereix l'arccle 2.4 de la Llei 22/2003, de 
9 de juliol, concursal, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors. 

- El termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim 
de 5 anys. Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020. El 
termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normacva d'Ajudes d'Estat de 
la UE, per Acord de Consell de Ministres. 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/expedients-de-regulacio-docupacio/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/relacions-laborals
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/renda-garantida-de-ciutadania/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/seguretat-laboral/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/atur/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/atur/
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes.html
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=95bdd93105&e=ef2a7f606d
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=95bdd93105&e=ef2a7f606d
https://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2020/04/INFORMACIONS-COVID19-31mar20-Consell-de-Ministres.pdf
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=7e9af27f4f&e=ef2a7f606d
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=7e9af27f4f&e=ef2a7f606d
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=7e9af27f4f&e=ef2a7f606d
http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Informacio-sobre-activitats-de-la-industria-manufacturera-considerades-essencials
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=bec1272c7e&e=ef2a7f606d
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=bec1272c7e&e=ef2a7f606d
https://girona.us9.list-manage.com/track/click?u=dd05e1b1f04459992dd39dee8&id=bec1272c7e&e=ef2a7f606d
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

