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Circular 20/19 – 1 d’abril de 2020 
 

Coronavirus: Últimes mesures i ajuts del Govern de la Generalitat de 

la Catalunya 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Ens plau enviar-vos informació de les últimes mesures i ajuts del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de donar suport a les empreses i 

autònoms davant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.  

 

Ajuts a microempreses i professionals del sector turístic per pal·liar els efectes de la 

COVID-19  

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha activitat una línia d’ajuts directes 

d’inicialment dos milions d’euros dirigida justament a professionals autònoms i 

microempreses que desenvolupen la seva activitat en el sector turístic.  

 

Es tracta d’un ajut de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta destinat a 

establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de 

mediació, agències de viatges, DMC, OPC, establiments i activitats d’interès 

turístic... amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000 euros 

de volum anual de facturació.  

 

En aquest enllaç trobareu tots els detalls i requeriments de justificacions. 

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que pugui correspondre 

a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de 

l’activitat.  

 

També us indiquem la pàgina web http://act.gencat.cat/covid19/, de l’Agència 

Catalana de Turisme amb tota la informació sobre la situació que vivim. 
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Oficina des de casa – Banc d’eines digitals 

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat a disposició 

de la ciutadania, en especial autònoms i pimes, tot un seguit de recursos, 

programari, serveis i eines digitals ofertes per diferents empreses del sector TIC per 

ajudar el teixit empresarial a aprofitar al màxim les eines tecnològiques i així 

mantenir l’activitat empresarial durant la crisi de la COVID-19.  

 

La pàgina l’Oficina des de casa, aglutina les 33 iniciatives, productes i serveis oferts 

per les empreses i les distribueix per categories (treball col·laboratiu, e-Learning, 

seguretat, integradors, connectivitat, etc.) i cost (gratuït o amb descompte 

superior al 25%).  

 

ACCIÓ Virtual Desk (Agència per la Competitivitat de l’Empresa) 

ACCIÓ ha adaptat els seus canals d’assessorament amb ACCIÓ Virtual Desk i està 

desplegant el Marketplace Covid-19, on les empreses poden buscar i oferir 

solucions per lluitar contra els efectes de la malaltia.  

 

També ha posat a disposició de les empreses un Cercador d'ajuts per a l'empresa, 

que incorpora el llistat actualitzat d’ajudes per a empreses, persones treballadores, 

autònomes i particulars.  

  

Així mateix, us recordem que teniu a disposició les línies d’avals de l’ICF i AVALIS.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació,  

 


