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Actualització 25.06.20 

• AJUTS I SUBVENCIONS: 

- Autònoms/es i persones jurídiques. Mesures de caire econòmic i ajuts per a fer 

front al COVID-19:  
RECULL D’ALGUNES DE LES MESURES I AJUDES PER FER FRONT AL SARS-COV-2 
(Autònoms/es i persones jurídiques) www.laseu.cat  
Per a més informació, podeu contactar a: empresa@alturgell.cat  
 

- Mesures adoptades al sector de la Indústria, el Comerç i el Turisme:  
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/COVID-

19.aspx?fbclid=IwAR07yHZ5i1DqaKpjvHLuWsjpAs1ucq_rlmCDOr_rnr8ZwAiGRy--

f8_5pCU  

- Línia d’ajuts per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis de 

producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID19. Es poden sol·licitar 

a partir de l'1 de juliol fins al 10 de juliol. 

Per qualsevol dubte o informació us podeu adreçar a: empresa@alturgell.cat 

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-micro-i-

petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-

afectats-economicament-pel-COVID-19 

- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret unes mesures econòmiques de suport a 

famílies i per a empreses, autònoms i activitats, amb un import econòmic de gairebé   

1.100.000 euros. Per a més informació, podeu contactar a: promocio@aj-laseu.cat  

http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-d2019urgell-presenta-

mesures-economiques-en-suport-a-families-i-empreses-per-la-crisi-de-la-covid-10-per-

un-import-d20191-1-milio-d2019euros  

 

- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret una línia de subvencions extraordinàries per a 

empreses que han hagut de cessar l’activitat en motiu de la COVID19. Es poden 

sol·licitar del 15 de juny fins el dijous 25 de juny en format telemàtic . Per a més 

informació: promocio@aj-laseu.cat   

http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/ajuts-i-

subvencions/subvencions-extraordinaries-per-empreses-que-han-hagut-de-cessar-

lactivitat-en-motiu-de-la-covid-19  

 



- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell presentarà uns ajuts i subvencions per a empreses 

afectades per la COVID19 que NO han cessat l’activitat però que han reduït un 70% o 

més els seus ingressos. Es poden sol·licitar de l’1 al 10 de juliol en format telemàtic. 

Per a més informació: promocio@aj-laseu.cat   

http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/ajuts-i-

subvencions/subvencions-extraordinaries-per-a-empreses-afectades-per-la-covid-19-

que-no-han-cessat-l2019activitat-i-han-reduit-un-70-o-mes-els-seus-ingressos 

 

- Consulta les línies d’ #incentiusCCAM2020 obertes: 

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/?fbclid=IwAR0hmaiZlHdIvuRnb-

6RE2BfJ0GZzP8ZrOD2A1O_b8pLN_dEmlRbJ0ND82w 

✅   Entitats representatives del sector comerç (fins 30.06) 

✅   Xarxa associativa de comerç, artesania i moda (fins 30.06) 

✅   Reactivació de la moda catalana (fins 31.12 o exhauriment de pressupost) 

✅   Suport als municipis en l'àmbit del comerç i de l'artesania (fins 30.06) 

- Període de justificació del Programa de Reactivació del Comerç 

dels #incentiusCCAM2020 

Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment 

a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració 

responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va 

declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver 

de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la 

facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, 

respecte al mateix període de l’any anterior. 

http://ccam.gencat.cat/ca/tramits/per_temes/Programa_per_a_la_transformacio_digi

tal?category&fbclid=IwAR3n6SCdBjawPcUO_lTfhDEBcX49AANon2JEivPpWTxwRKTm5I

bE0h5t79o 

 

• DIFUSIÓ: 

- Llistat de comerços oberts i empreses amb servei a domicili: 
http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-

mercats/copy_of_COMEROSOBERTSCOVID192.pdf  

 
- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell promou el comerç local amb un spot publicitari 

coincidint amb l’inici de la Fase 1 de desescalada 

http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-d2019urgell-promou-el-

comerc-local-amb-un-spot-publicitari-coincidint-amb-l2019inici-de-la-fase-1-de-

desescalada  

https://www.youtube.com/watch?v=FyPpjMcqGpI  



 

• FORMACIONS: 

- https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio  
 

- Des del Departament d'Empresa i Coneixement han posat a la  vostra disposició el 
nou format online dels cursos del pla #formacióturismecat, una de les iniciatives, que 
es suma a la resta de mesures econòmiques i de servei que des del Govern s’estan 
duent a terme per combatre els efectes de la COVID-19 en el sector turístic. De cara a 
les properes setmanes s’han programat nous cursos perquè us continueu formant per 
donar el millor servei tan bon punt puguem tornar a rebre els nostres turistes. La 
formació es fa en streaming i algunes sessions també estan disponibles en la modalitat 
d'autoformació a través de càpsules gravades pel formador/a. Les temàtiques giren 
entorn la transformació digital, estratègies de captació i fidelització de clients, millora 
de la productivitat i analítiques web, entre d'altres. Podeu consultar les sessions i fer la 
inscripció corresponent a través d'aquest enllaç. 
 
Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb Estrella Montalvo, d'Eurecat 
Centre Tecnològic al correu estrella.montalvo@eurecat.or 

 
- Cursos online 100% subvencionats: WWW.CRITERIA.ES/CURSOS-SUBVENCIONATS 

Inscripcions i més info a: cursos@criteria.es - 687 072 275 (WhatsApp) 

 

- Cambra de comerç de Barcelona ofereixen un calendari de webinars  gratuïtes per tal 

de treure profit de les eines informàtiques: https://www.cambradigital.com/webinars-

ca  

 

- L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ofereix aquesta una guia gratuïta 

de suport per a la venda on line dirigida per als establiments comercials per facilitar-

los l’entrada als canals digitals.  

http://www.laseu.cat/news/editada-una-guia-de-suport-per-a-la-venda-online-

dirigida-als-comercos-locals-de-la-seu-d2019urgell?fbclid=IwAR13PAUoWKN-

VN2m7_ZxE4o9GQ6nZiipZ3b1yjLZzcK4jX8ejhvPmLdOVUk  

http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-

mercats/fitxers/GuiadigitalSeudUrgell.pdf  

 

- Solucions tecnològiques per al comerç 

 http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/tech/?fbclid=IwAR3Um2eEzuyWj-

reYFEgVpRNhTNTTlZp1kFrF7BYpjzDdh3ghcq9VwXA9zU 

 

- Si us vau perdre el webinar del passat 2 de juny, sobre les Tendències i decisions per a 

un comerç post #COVID19 amb Daniel Córdoba, el podeu visualitzar al següent enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=2kma2VUtX2s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0b

LhbFNB02KijUfUyAJw6fFrB8U7dsjCbiJbS65fA4c5R5gPUii_d5MVI 

 



- Si us vau perdre el #webinarMODA “Desinfecció de teixits i altres mesures de 

prevenció per al sector Moda” del passat 22 de juny el podeu tornar a veure aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=CB1mpGrCCzY 

 

- Us vau perdre la #webinarCOMERÇ amb Nic Olivé, CEO de PleasePoint, el passat 30 

d’abril sobre l'Adaptació del comerç a un món més digitalitzat? El podeu tornar a 

veure aquí: bit.ly/3hhipFr 

 

- L’empresa FOCALIZZA organitza la següent webinars pel dimarts 14 de juliol: Propostes 

per a una dinamització comercial més eficient  durada 1h. Inscripció: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLGnTn9aTpUv_Q0YPtJ-

8qqRQsQGUkXz4a4m0okZ4qzljkyw/viewform  

info@focalizza.com / telf: 93 432 58 10 

 

- 29 i 30 de juny de 15h a 16h Webinar "Estalvia energia al teu comerç"organitzat per 

l'Institut Català de l'Energia. Un taller virtual, completament gratuït on explicaran les 

diferents modalitats de contractació d’energia elèctrica, com optimitzar la potència 

contractada per reduir l’import de la teva factura i com utilitzar de manera eficient els 

equips que necessites. 

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20200622_webinar_comerc_icaen 

 

-  A partir del 25 de juny de 17:30h a 20:30h “Comerç Electrònic i Botiga Virtual” de 45 

hores 

Aquest és un curs 100% subvencionat. 

+ info: 601 17 95 56 / info@mecabit.com 

https://www.mecabit.com/comerc-electronic-botiga-virtual-45h/ 

  

 

• WEBS de VENTA A DOMICILI: 

- Projecte https://pirineuadomicili.com/  
contacte: 620553030 – neus@pirineuadomicili.com 
Pirineu a Domicili és un servei gratuït pensat per ajudar a les empreses i establiments 

comercials a crear la seva presència online i convertir-ho en una eina.  

 
 

• MESURES PREVENCIÓ i INFORMACIÓ DE NOVES TENDÈNCIES: 
- El col·legi de metges de Barcelona va dissenyar aquest vídeo per tal d’explicar 

el grau de protecció i com utilitzar-les perquè siguin el màxim d'efectives.  
https://www.youtube.com/watch?v=TJsOAEuUYQc 

 
- Guia de recomanacions per als establiments comercials: 



http://ccam.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/comerc/detalls/noticia/2020041
5_bones_practiques_covid 

 
 

- Guies de bones pràctiques i protocols per a establiments comercials, salons de 
perruqueria i establiments de moda. 
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practiques?fbclid=I

wAR0KoOtOJ7jk6XvePODiVVNyHSmoOQKla0rxN6maArY8w7vhWc22eVadVSw  

 

-  “El consumidor post COVID-19 serà més ètic i més digital” 

La directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Beth Abad, ha presentat l’estudi 

"Impacte de la crisi COVID-19 en els hàbits de consum a Catalunya en el post-

confinament" el passat dilluns 22 de juny, impulsat per l’ACC i elaborat pel grup de 

recerca FHOM de la Universitat Rovira i Virgili, amb l’objectiu d’identificar els nous 

hàbits i pautes de consum que han sorgit arran de la crisi sanitària, conèixer com s’està 

adaptant a la nova situació el teixit empresarial i determinar les tendències actuals 

(confinament) i de futur (post-confinament) pel que fa al comportament dels 

consumidors. 

 

http://consum.gencat.cat/web/.content/80_Actualitat/Noticies/2020/06-

JUNY/Presentacio-Publica-Estudi-impacte-crisi-COVID19-en-els-habits-de-consum-en-

el-post-

confinament.pdf?fbclid=IwAR2FgKMoYYCFQgfioSbwu1XRb5Fh4wv4J6AsoNuXbulQ7Jxg

dpRK05TOAvo 

 
- Solucions tecnològiques per al comerç 

Us apropem a tot un seguit de solucions tecnològiques per a les empreses del comerç, 

l’artesania i la moda. Algunes d’aquestes solucions són idònies per a les vendes en línia 

i d’altres poden ser molt útils per al moment de la reobertura de molts negocis. La 

tecnologia està al servei de la reactivació del comerç: 

http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/tech/?fbclid=IwAR2VmUiutYIwSqK

U3rItXaPd6ZQxsVhvTAxodQUJRpgmfZCncMAHKDTlwEU 

- Catàleg d'Apps 

El Catàleg d’Apps al servei del comerç és una iniciativa per a donar a conèixer l’oferta 

d’eines per a mòbil i fomentar-ne l’ús entre el comerç i els serveis. Es tracta d’un recull 

de les aplicacions per a mòbil més destacades del sector on, al costat de cada app, 

trobareu una descripció i l’enllaç tant per sistemes Android com per iOS. 

http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/cataleg_app/ 

  


