INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES PRESES
PEL COVID19 I LES SEVES AFECTACIONS

1. Mesures fiscals
2. Mesures laborals i prestacions
3. Mesures de finançament
4. Mesures específiques per cooperatives
5. Mesures específiques per autònoms
6. Subvencions i contractació pública
7. Mesures dels municipis
8. Mesures des de l'economia social
9. Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
10. Per a més informació

Des de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius aquests dies estem treballant per fer arribar
la informació de les mesures que es van adoptant per a fer front a aquest moment de
confinament degut a la pandèmia del Covid-19 i les seves afectacions econòmiques i
socials.
Per aquest motiu, elaborem un document de recull de les mesures que es van
publicant i que n’anem tenint coneixement, conscients que la situació és canviant i
que hi ha mesures específiques que encara s’estan treballant i que no han vist la llum.
És per això que aquest document serà viu i per tant, procurarem anar-lo actualitzant.
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0.

RESUM DE MESURES

[ FONT: Facto Assessors SCCL ]

Mesura

Autònoms

Socis de
treball de
cooperatives
en Règim
General

Socis de treball
de cooperatives
en Règim
d’autònoms
(RETA)

Associacions i
fundacions
amb
treballadors
contractats

Suspensió de
terminis
administratius

Sí

Sí

Sí

Sí

Cessament
d’activitat

Es pot acollir: es
tindrà dret a una
prestació del 70%
de la base de
cotització. Pels que
paguen la quota
mínima d’autònoms
suposa 650€ aprox.
El període de
prestació es dóna
per cotitzat i NO
hauran de pagar la
quota d’autònoms
durant la percepció.

No es pot acollir

Es pot acollir: es
tindrà dret a una
prestació del 70%
de la base de
cotització. Pels que
paguen la quota
mínima d’autònoms
suposa 650€ aprox.
El període de
prestació es dóna
per cotitzat i NO
hauran de pagar la
quota d’autònoms
durant la percepció.

No es pot acollir

ERTO força
major amb
bonificació de
la quota de la
seguretat social
a càrrec de
l’empresa.

No aplica en
l’autònom. Però si,
si te treballadors i
sempre que tingui
una activitat
suspesa. Accés a la
prestació d’atur.

Es pot acollir,
tant pels socis
de treball com
pels treballadors
contractats.
Accés a la
prestació d’atur.

No aplica en els
socis autònoms.
Però si, si tenen
treballadors i
sempre que tingui
una activitat
suspesa. Accés a la
prestació d’atur.

Es pot acollir pels
treballadors
contractats.
Accés a la
prestació d’atur.

ERTO ordinari.
Causes
econòmiques,
organitzatives o
tècniques.
Sense
bonificació de
les quotes SS
empresa

No aplica en
l’autònom. Però si,
si te treballadors
quan realitza una
activitat no
suspesa.
Accés a la
prestació
d’atur

Es pot acollir,
tant pels socis
de treball com
pels treballadors
contractats.
Accés a la
prestació d’atur

No aplica en els
socis autònoms.
Però si, si te
treballadors quan
realitza una activitat
no suspesa. Accés
a la prestació d’atur

Es pot acollir pels
treballadors
contractats.
Accés a la
prestació d’atur
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Mesura

Autònoms

Socis de
treball de
cooperatives
en Règim
General

Socis de treball
de cooperatives
en Règim
d’autònoms
(RETA)

Associacions i
fundacions
amb
treballadors
contractats

Accés a avals
públics per
demanar
finançament

Es pot acollir

Es pot acollir

Es pot acollir

Es pot acollir

Mesures
aplicables a la
gestió
societària

No aplica

Sí

Sí

Sí

Ajornament
dels deutes
tributàris

Sí

Sí

Sí

Sí

Prestació
econòmica de
fins 2.000€ per
autònoms
Departament
de Treball

Sí

No

No

No

Prestació per
accident de
treball per
persones
infectades o en
aïllament (75%
de la base de
cotització) amb
baixa mèdica
del Servei
Públic de Salut

Si, en cas de pagar
la quota mínima
d’autònoms la
prestació és de
710€ aprox.

Si, el 75 % de la
seva base de
cotització dels
mes anterior,
amb possible
complement fins
al 100% pels
treballadors
segons conveni
col·lectiu
d’aplicació.

Si, en cas de pagar
la quota mínima
d’autònoms la
prestació és de
710€ aprox.

Si, el 75 % de la
seva base de
cotització dels
mes anterior,
amb possible
complement fins
al 100% pels
treballadors
segons conveni
col·lectiu
d’aplicació.

Mesures de
liquiditat
AVALS-ICF

Sí

Sí

Sí

Sí

Suspensió
presentació i
pagament
impostos ATC

Sí

Sí

Sí

Sí
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1.

MESURES FISCALS

[ AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS ]
El Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per
respondre a l’impacte econòmica del Covid-19, estableix l’ajornament de deutes
tributaris en el seu article 14: “Totes aquelles declaracions, liquidacions i
autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada
en vigor del present RDLL, i fins el dia 30 de maig de 2020, es podrà ajornar el seu
ingrés”. El deute a ajornar podrà ser de fins a 30.000€ i el volum d’operacions del
deutor durant el 2019 no podrà ser superior a 6.010.121,04€.
Pel que fa a les condicions dels ajornaments, seran les següents:
● El termini serà de sis mesos.
● No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de
l’ajornament.
Com s’ajornen els impostos?
1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb
qualsevol altre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL·LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament
de la seu electrònica de l’AEAT.
3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial
Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per
respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.
4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
5. Número de terminis: 1.
6. Periodicitat: indicar no procedeix.
7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de
l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20).
Instruccions de l’Agència Tributària.
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2.

MESURES LABORALS I PRESTACIONS

[ PRESTACIÓ PER ACCIDENT DE TREBALL PER PERSONES INFECTADES O
EN AÏLLAMENT ]
Per accedir a la prestació, ja sigui per aïllament o per contagi del COVID-19, es
necessita la baixa mèdica que l’ha d’emetre el Servei Públic de Salut. Per fer-ho,
recomanem que truqueu al 061 i demaneu instruccions.
La prestació que rebrà el treballador durant el període de baixa mèdica serà el mateix
que per accident de treball (75% de la seva base reguladora del mes anterior al fet
causant) a partir del dia següent a la baixa mèdica.
No és necessari disposar d’un període mínim cotitzat per rebre la prestació.
-

[ PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI ]
El permís retribuït recuperable obligatori (Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març),
és una mesura que indica que els treballadors amb contracte de treball - no els socis
treballadors de les cooperatives- que no es dediquin a tasques considerades
essencials, han de quedar-se a casa gaudint d'un “permís retribuït recuperable
obligatori”. Aquests treballadors, no dedicats a les tasques llistades a l'annex del RD
i que no puguin prestar servei en la modalitat de teletreball, s’hauran de quedar a casa
sense la obligació d’anar a treballar i sense que això suposi una reducció de la seva
prestació salarial. La mesura s'estén temporalment entre el 30 de març i el 9 d'abril,
ambdós inclosos.
Tanmateix, si es cobra el permís, les hores de feina no realitzades durant aquest
període s'hauran de recuperar entre la data de finalització d'aquest període i el proper
31 de desembre.
[ PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT ]
Els treballadors i treballadores per compte propi o autònoms (també els socis i sòcies
treballadors de les cooperatives de treball en el règim d’autònoms o algun règim
especial de la Seguretat Social) les activitats dels quals quedin suspeses, o quan la
seva facturació baixi un 75% o més en relació amb el promig de facturació del
semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
Segons les dues opcions de cessament d’activitat:
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-

-

Cessament d’activitat per força major (activitats suspeses): no es paga la
cotització d’autònoms, però es considera període cotitzat. El cessament va
vinculat a la temporalitat de l’estat d’alarma i finalitza juntament amb l’estat
d’alarma.
Cessament d’activitat per reducció de la facturació: obligació de seguir pagant
la quota. El cessament no va vinculat a la temporalitat de l’estat d’alarma i pot
allargar-se un cop finalitzat l’estat d’alarma.

La prestació percebuda és el 70% de la base reguladora i la seva durada és d’un mes,
ampliant-se fins la finalització de l’estat d’alarma.
Els tràmits per sol·licitar la prestació per cessament d’activitat es fan amb la mútua.
Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, article 17. Prestació extraordinària per
cessament d’activitat
[ EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) ]
Un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) és una eina contemplada a
l'article 47.1 de l'Estatut dels Treballadors que permet a les empreses suspendre
contractes de treball o reduir les jornades de treball de manera temporal quan hi hagi
dificultats econòmiques, tècniques o organitzatives que posin en risc la seva viabilitat
o bé per causes de força major, com és la causa actual del COVID19.
Les treballadores afectades per un d’aquests expedients, tindran dret a percebre la
prestació d’atur encara que no hagin cotitzat el temps suficient per accedir-hi. Pot
veure’s afectada tota la plantilla, o bé només una part d’aquesta.
-

ERTO per força major

El concepte de força major respecte la situació actual, es pot fonamentar per dues vies:
● Causes directes: les activitats de l’ Annex del RDL 8/2020 i alt grau d’absentisme de
les persones treballadores per malaltia.
● Causes indirectes: suspensió d’activitats, tancament temporal dels espais on es
desenvolupa l’activitat, falta de subministres que impedeixen greument continuar
l’activitat.

L’autoritat laboral té 5 dies per a respondre a la sol·licitud i s’interpreta positivament
el silenci administratiu. Tot i que l’administració mantén el dret a revisar els expedients
fraudulents fins a 4 anys.
Així com també és obligatori informar al SEPE en 5 dies per cobrar la prestació.
❖ Documentació requerida socis treballadors o de treball
- Sol·licitud de constatació d’existència de força major
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-

Annex de dades específiques de l’empresa i del personal afectat
per l’ERTO.
Informe explicatiu de les causes. Fent referència a l’estat
d’alarma i el tancament de l’activitat.
Mitjans de prova per acreditar les causes de força major
al·legades (optatiu)
Certificat d’acord de l’assemblea sobre la presentació de
l’expedient. Es pot fer de forma virtual encara que no estigui
contemplat als estatuts. Només cal per la tramitació de l’ERTO
de les sòcies treballadores o de treball.

❖ Impacte de l’ERTO per força major a la cooperativa
- La Tresoreria General de la Seguretat Social exonera a l’empresa
de l’abonament de la seguretat social a càrrec de l’empresa.
- Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta a la
Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del
75% de l’aportació empresarial.

❖ Impacte de l’ERTO per força major a les persones sòcies i les
assalariades
- El reconeixement del dret a la prestació contributiva per
desocupació mentre duri l’expedient,encara que no hagi arribat
al període d’ocupació cotitzada mínim necessari.
- L’import dependrà de la base reguladora i es calcularà tenint en
compte la base per contingències professionals dels 180 últims
dies cotitzats.
- No computarà el temps que es percep la prestació per
desocupació de nivell contributiu. És a dir, el comptador es
posarà “a zero” un cop acabi aquest moment excepcional, es
considera un parèntesi en el subsidi d’atur.
- El tràmit amb el SEPE l’ha de fer l’empresa i es pot tramitar per
via telemàtica.
- Es pot complementar fins al 100% de la bestreta o salari.
- Atès que es tracta d’una suspensió del contracte i no d’una
extinció, la persona treballadora no tindrà dret a indemnització.
- L’empresa té el compromís de mantenir l’ocupació durant els sis
mesos posteriors a la reactivació de l’activitat.

[7]

-

ERTO per causes econòmiques, organtizatives, tècniques o productives
- Té una lògica diferent que el de força major i uns terminis més llargs ja
que necessita una representació legal dels treballadors per iniciar el
procediment de negociació, obrir un període de consultes. Tot i així, es
preveu una reducció en els terminis.
- La principal diferència amb l’ERTO per força major és que no hi ha
l’exoneració del pagament de les quotes de Seguretat Social.
- No hi ha una limitació temporal però s’ha de poder justificar
suficientment la previsió i projecció de la motivació de la mesura i
propostes per facilitar-ne la recuperació.

https://xes.cat/2020/03/25/reflexions-i-recomanacions-sobre-ertos-i-economiasolidaria/

[8]

3.

MESURES DE FINANÇAMENT

[ FONS AVALIS-ICF ]
Aquesta és la sol·licitud ordinària d’Avalis, l’empresa público-privada que avalua la
situació financera d’una empresa per decidir si l’avala davant les entitats financeres
que també integren Avalis. Els criteris són pràcticament igual d’estrictes que
sol·licitant a un banc.
Ajuts Avalis extraordinaris. Estaran disponibles properament tal i com es diu en el
següent enllaç.
[ LÍNIES ICO ]
En la mateixa línia que els fons Avalis, l’estat també ha fet públic l’aval per crèdits
concedits per les entitats financeres (especialment per a autònoms i PIMES), a través
de l’Instituto de Crédito Oficial.
Línia d’avals establerts pel Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març.
Beneficiaris:
Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions per a
autònoms i empreses de tots els sectors d’activitat amb domicili social a l’Estat
espanyol i que s’hagin vist afectades pels efectes econòmics del COVID-19.
[ PROJECTES DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ ]
Mesures excepcionals en els instruments de finançament del Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI):
- Exempció de garanties en les ajudes parcialment reemborsables per a pimes i
midcaps.
- Flexibilització dels reemborsaments de les ajudes parcialment reemborsables.
- Acceleració en la gestió dels projectes subvencionables R+D+I
- Ampliació a tot l’estat del LIC-A
- Flexibilització del termini de justificació.
Ajudes CDTI.
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[ LÍNIA ESPECIAL PER A EMPRESES EXPORTADORES ]
Línia de cobertura de risc a empreses que exportin regularment (més de 4 anys i més
del 33% de facturació). Són mesures excepcionals del Real Decreto Ley 8/2020, de
17 de març.
[ MICROMECENATGE ]
Goteo posa el servei de micromecenatge a 0 comissió.
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5.

MESURES ESPECÍFIQUES PER A COOPERATIVES

[ REUNIONS DEL CONSELL RECTOR ]
Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma, les sessions
del consell rector de les cooperatives podran celebrar-se per videoconferència I també
es podran adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió.
Article 40, apartat 1, del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

[ PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ]
El termini de tres mesos, comptant des del tancament de l’exercici social, perquè el
Consell Rector formuli els comptes anuals, queda suspès fins que finalitzi l’estat
d’alarma, reprenent-se un altre cop durant tres mesos més.
Article 40, apartat 1, del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
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6.

MESURES ESPECÍFIQUES PER A AUTÒNOMS

[ BAIXA MÈDICA PER CONFINAMENT O CONTAGI ]
Puc com autònom/a agafar la baixa per contingència professional?
Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional)
excepcionalment per confinament o contagi del COVID-19. Això vol dir que la
prestació econòmica que rebràs equivaldrà al 75% de la teva base de cotització.
(exemple: base de cotització de 944,40€, cobraràs el 75% = 708,30€) Truques
directament al teu CAP, no cal que vagis als serveis d’urgència, per tal de no
col·lapsar.
[ CESSAMENT D’ACTIVITAT ]
Els treballadors i treballadores per compte propi o autònoms, les activitats dels quals
quedin suspeses, o quan la seva facturació baixi un 75% o més, tindran dret a la
prestació extraordinària per cessament d’activitat.
Article 17 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
[ EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) ]
Es podrà sol·licitar un ERTO per força major quan les suspensions de contracte i
reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues de activitat com
a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració del estat d’alarma, que impliquin
la suspensió o cancel·lació d’activitats. Durant aquest tipus d’ERTO, s’exonera del
pagament de les quotes de la seguretat social.

[ PRESTACIÓ ECONÒMICA DE FINS A 2.000 EUROS ]
No vàlid per règim d’autònoms en cooperatives de treball.
● Ajut en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les
persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una
reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels
efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin
d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el
tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
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● Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu
beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.
● Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona
física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors
autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
● L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues
econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes
de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb
una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana
de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
● L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a
l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible
amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
● L’ajuda es podrà demanar a partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar
les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb
els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.
● La sol·licitud es podrà fer telemàticament a través de l’enllaç que s’activarà
en el web de treball, properament.
Enllaç a la prestació.
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7.

SUBVENCIONS I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

[ SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS PEL SECTOR PÚBLIC,
INCLOSES SUBVENCIONS ]
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa les entitats socials
beneficiàries de subvencions dels efectes de la suspensió de tots els terminis
administratius de les administracions públiques, derivada de la declaració de l’estat
d’alarma per la gestió de situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que es
recull en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (disposició addicional tercera i
quarta).
En aquest sentit, tots els terminis que consten en les bases i convocatòries d’ajuts i
subvencions resten suspesos afectant tant els que afecten a les sol·licituds, com els
terminis d’execució de les activitats i projectes, com també els de la seva justificació
posterior. També estan suspesos els terminis de prescripció i caducitat. El còmput
dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’esmentat Reial Decret
463/2020 o, en el seu cas, es determini legalment la pèrdua de la vigència de les
pròrrogues del mateix.
Aquesta suspensió també s’aplicarà al termini de sol·licitud de les convocatòries que
es puguin publicar aquest període.
A títol d’exemple, i entre d’altres subvencions, queden interromputs els terminis
d’execució i de justificació de les següents convocatòries de subvencions:
Termini d’execució:
●

Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a entitats destinades a
la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació
tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les
comunitats autònomes, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2019).

●

Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions per a entitats de serveis
socials destinades a actuacions d'inversió per adequar els seus establiments
a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials o per mantenirne la concertació, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor
de la Generalitat de Catalunya (Herències intestades 2019).
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Termini de justificació
●

Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim
de lucre destinades a la realització de programes d’interès general, amb
càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2018).
● Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per a entitats de serveis
socials destinades a actuacions d'inversió per adequar els seus establiments
a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials o per mantenirne la concertació, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor
de la Generalitat de Catalunya (Herències intestades 2018).
● Convocatòria 2019, convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions
de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE 2019).

[ IMPOSSIBILITAT D’EXECUTAR SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA]
En el cas que l’execució de contractes públics de serveis i de subministraments de
prestació successiva (vigents a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17
de març), sigui impossible coma conseqüència del COVID-19, quedaran suspesos els
contractes, podent reprendre’s un cop finalitzin les circumstàncies o mesures que
impedeixen executar-lo. Les indemnització corresponents són:
Despeses salarials que s’hagin abonat:
-

Les despeses per manteniment de la garantia definitiva.
Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions
i equips.
Les despeses corresponents a pòlisses d’assegurances.

Article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

8.

MESURES DES DELS MUNICIPIS

A nivell municipal, són molts els ajuntaments i dispositius de desenvolupament local
que estan anunciant ajudes i mesures concretes.
Consulta la web del teu ens local.
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8.
9.

MESURES DES DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

[ FONS DE CONTINGÈNCIA DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA]
Diverses iniciatives de l'Economia Social i Solidària estan valorant la possibilitat
d'engegar un Fons de Contingència de l'Economia Solidària, per donar suport
financer a les entitats davant la situació econòmica que deixarà la pandèmia.
Per tal d'engegar la iniciativa, s'està fent una cerca col·lectiva (mapeig) d'iniciatives
socioeconòmiques que des de la intervenció directa estan donant resposta a
necessitats concretes que situades en 5 àmbits (sectors):
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentació: agroecologia i emergència alimentària
Tèxtil: material sociosanitari
Cures: atenció a l'emergència
Construcció: reparacions domèstiques urgents
Tecnologia: impressió digital / desenvolupament, programació

La idea és detectar tots aquells projectes que des de la pròpia ideosincràcia doneu o
podrieu donar resposta a alguna d'aquestes necessitats des d'aquests àmbits i saber
si podrieu necessitar suport financer per desenvolupar activitats en aquest
sentit. No es tracta d'impulsar grans reconversions productives, ni nous
macroprojectes, sinó d'acompanyar i facilitar, i recolzar aquestes iniciatives a nivell
financer.
És per això que les entitats que us sentiu identificades us podeu posar en contacte
amb el vostre Ateneu de referència per tal de canalitzar la iniciativa i la necessitat.

[ MICROMECENATGE ]
Goteo posa el servei de micromecenatge a 0 comissió.
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10.

ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA CENTRAL

Des de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central continuem treballant de manera
virtual per atendre a totes les persones i entitats que ho necessitin. Anirem
reprenent aquelles activitats que sigui possible fer online per tal d’aprofitar aquests
dies de confinament per aprendre i compartir-nos.
Ens podeu localitzar de les següents maneres:

93 524 16 24
Montserrat Vilarmau
Nil Saladich
Laura Muixí
Blanca Pellicer
Alba Rojas

montserrat.ateneucc@gedi.org
nil.ateneucc@gedi.org
laura.ateneucc@gedi.org
blanca.ateneucc@gedi.org
ateneucooperatiucc@gedi.org
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11.

PER A MÉS INFORMACIÓ

● Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
● Espai informatiu de la Confederació de Cooperatives de Catalunya
● Enquesta de la Confederació de Federacions de Cooperatives de Catalunya
per detectar les necessitats de les empreses cooperatives durant el
confinament
● Espai informatiu especial de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya
● Mesures especials d’orientació a les cooperatives de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya
● Preguntes i dubtes sobre el COVID19 per a cooperatives i persones sòcies
que ha elaborat COCETA (Confederació Espanyola de Cooperatives de
Treball Associat)
● Eines de treball telemàtiques

XARXA D’ATENEUS COOPERATIUS
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