
Mesures complementàries per tal de 
mitigar l’impacte econòmic i social del 

COVID-19 
a Castellar del Vallès. 



1. Mesures generals.
1.1. Formació d’una comissió municipal que pugui fer un seguiment efectiu 

del post COVID-19. Estarà format per polítics del govern i de l’oposició i 

tècnics de diferents àrees.

1.2. Obertura d’una oficina municipal específica al Mirador sobre el COVID19

(OMC19) i un portal web municipal d’informació (amb la dotació de recursos 

humans corresponent) sobre totes les informacions relacionades amb el 

COVID19 i les mesures de suport i ajudes dels diferents organismes on 

s’atenguin:

1.2.1. Atenció a les preguntes freqüents de la ciutadania.

1.2.2. Informació de les mesures econòmiques, laborals, culturals, esportives i 

socials específiques del consistori que afectin al ciutadà.

1.2.3. Instruccions i recomanacions generals.

1.2.4. Recollida d’idees i propostes.

1.2.5. Campanya d’informació i conscienciació post confinament de mesures 

de seguretat, higiene i salut.

2. Mesures de suport als treballadors.
2.1. Crear un registre voluntari de persones acomiadades o afectades per un

ERTO.

2.2. Dirigir totes les persones afectades al portal municipal d’informació.

2.3. Disposar de tècnics municipals per l’assessorament a les persones 

afectades per la tramitació dels ajuts de les diferents administracions. 

(OMC19). 

2.4. Establiment de noves línies d’assessorament per a treballadors i 

treballadores.



2.5. Obrir una bossa de voluntaris per donar suport assistencial 

telemàticament o presencialment. Joves universitaris no titulats que estiguin 

estudiant.  Hauríem de mirar viabilitat de la proposta a nivell jurídic (OMC19).

3. Mesures de suport al comerç.
3.1.1. Campanya de promoció del comerç, serveis i hostaleria local que 

inclogui anuncis gratuïts a l’Actual. Què pots trobar i on ho pots trobar. 

Distribució de xecs-restaurant a Castellar per a premiar la compra a comerços 

locals.

3.2. Cens de comerços tancats durant l’estat d’emergència per a diferenciar  

els que han tingut la persiana baixada però han pogut desenvolupar alguna 

activitat i els que han hagut de cessar l’activitat al 100%.  (Exemple: Alguns 
restaurants han ofert servei de menjar a domicili, mentre que botigues de roba
no han pogut desenvolupar cap activitat.)

3.3. Creació d’una línia d’ajuts i/o avals en el lloguer de locals comercials en 

règim de lloguer i hipotecaris.

(Activitat parcial: En el supòsit de cessament parcial de menys d’un 50% de 
l’activitat, suport del 50% per part de l’ajuntament de 3 mesos del lloguer o la 
quota hipotecaria. Activitat suspesa al 100%: Suport durant 3 mesos del 75% 
del lloguer o la quota hipotecaria.)

3.4. Creació d’una bossa de crèdits tous al 0% 

3.5. Taxa d’ocupació de la via pública: Subvenció equivalent de la taxa anual.

3.6. Taxa d’escombraries: Subvenció equivalent al 75% de la taxa anual.

3.7. Repensar la localització del mercant ambulant per tenir més espai i 

esponjament de les parades.



3.8. Exempció 

del cobrament de taxa per ocupació de la via pública en la celebració de la 

jornada de Sant Jordi quan s’estableixi la data per part de la Generalitat.

3.9. Campanya institucional per promoure festes comercials a l’aire lliure 

amb la participació d’artistes i músics locals, promovent empreses i serveis de 

Castellar.

3.10. Ampliació pagament termini IBI o bé, bonificació d’aquest. 

4. Mesures de suport a la petita i mitjana 
empresa.
4.1. Reforçament de l’OMC19 per atendre totes les consultes i tramitacions 

generades pel COVID-19.

4.2. Creació d’un programa específic Post-COVID-19 de suport a les 

empreses, emprenedors, professionals i comerç.

4.3. Ampliació del termini de pagament dels impostos o bonificació 

d’aquests.

4.4. Potenciar la xarxa pimes-autònoms de Castellar. Impulsar el taulell de 

serveis i productes de proximitat.

4.5. Línia de suport a la consultoria estratègica per a pimes i autònoms amb 

seu a Castellar, incloent la implantació del teletreball.

4.6. Creació d’una línia de suport per la tramitació dels ERTO per a les 

empreses, autònoms, professionals i entitats locals, a través de la contractació 

de serveis d’assessoria i consultoria i per dinamitzar l’economia local així com 

d’una línia de suport per la gestió i tramitació a les ajudes i subvencions de les 

diferents administracions que es dediqui exclusivament a afectats pel COVID-

19, en l’àmbit del comerç i autònoms.



4.7. Establimen

t d’un servei de mediació en la rebaixa dels lloguers de locals i els espais 

d’activitat econòmica amb la propietat.

4.8. Creació de la taula d’emergència econòmica empresarial i comercial.

4.9. Creació d’una línia d’ajuda directes per a autònoms destinada a pal·liar 

els efectes del COVID-19; i d’una línia d’ajuda directes per a empreses, 

comerços i entitats locals, destinada a pal·liar els efectes del COVID-19, havent

de presentar propostes en un termini establert, i atorgant-se mitjançant el 

règim de concurrència competitiva, a través de l’OAE.

4.10. Increment de la partida de Promoció i suport al comerç local.

4.11. Manteniment de l’alta a la Seguretat Social de l’alumnat de l’FP Dual 

empadronats a Castellar, amb coordinació amb el centres d’FP de Castellar.

4.12. Exempció meritada del percentatge corresponent al període de 

tancament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials dels comerços que 

hagin estat afectats i pel període de tancament establert per la situació de 

l’Estat d’Alarma.

4.13. Pagament immediat de factures de les empreses proveïdores i 

autònoms de subministraments i serveis que hi hagin pendents de pagament i

que ho sol·licitin per tal d’ajudar a la liquiditat.

4.14. Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el període de 

suspensió als contractistes, prèvia sol·licitud i acreditació, per les despeses 

salarials, de manteniment de la garantia definitiva, de lloguers o 

manteniments de maquinària, instal·lacions i equips, i de pòlisses 

d’assegurances vinculades al contracte.

4.15. Manteniment de la prestació de serveis i subministrament de les 

empreses proveïdores de l’Ajuntament per mantenir la seva activitat 

econòmica.



4.16. Indemnitza

ció a les empreses amb contractació suspesa, aplicant el RD 8/2020 de 

mesures extraordinàries, les empreses que presten serveis ordinaris no 

essencials a l’Ajuntament i que han vist suspesa l’execució dels seus 

contractes, podran reclamar pels danys i perjudicis soferts durant el període 

decretat de suspensió.

5. Mesures de suport als autònoms.
5.1. Cens d’autònoms locals. Registres electrònic i/o trucades.

5.2. Assessorament tècnic per la reducció de la base de cotització al mínim. 

(OMC19).

5.3. En el supòsit de cessament total o de més d’un 75% de l’activitat, i 

reemprendre l’activitat un cop acabi l’estat d’alarma, assumpció per part de 

l’Ajuntament dels següents 3 mesos de la quota mínima d’autònoms. 

5.4. Si es va reduir l’activitat més d’un 40%  durant l’estat d’alarma  i no es 

va rebre cap  ajuda  per part de l’Estat o la Generalitat per la reducció de 

l’activitat, abonar a més a més les quotes dels mesos corresponents.

5.5. Mediació per part de l’ajuntament amb propietaris/llogaters i entitats 

bancàries per la carència total durant 3/6 mesos de les mensualitats de la 

hipoteca o préstec.

5.6. Ampliació pagament termini IBI o bé, bonificació d’aquest. 

6. Mesures d’inversió municipal.
6.1. Ajornament de les següents inversions en obres públiques aprovades o 

planificades en el pressupost municipal 2020:

6.1.1. Reconsiderar les inversions en funció de les necessitats derivades de la 

crisi, compartim el criteri de començar retirant el projecte de la piscina.



7. Mesures de suport social.
7.1. Promoure activitats extres en els Casals d’Avis per reactivar la 

confiança entre la gent gran i les seves competències personals i socials 

davant una crisi sanitària.

7.2. Establiment d’una partida pressupostària per fer front a les despeses 

derivades d’aquesta crisi sanitària, i de les seves conseqüències a la població.

7.3. Dotació d’un fons d’emergència social, plans de rescat social per a 

persones vulnerables per a cobrir necessitats bàsiques.

7.4. Augment de la dotació pressupostària pel reforç del servei d’atenció 

domiciliaria.

7.5. Posada en marxa el programa de servei de menjars a les persones 

“àpats a domicili” i residències parcialment desateses pel confinament o baixa 

dels seus empleats.

7.6. Contractació de personal de reforç per a la gestió i serveis assistencials 

dependents de Serveis Socials.

7.7. Suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar cedits per 

supermercats i càrites (banc d’aliments) per pal·liar la possible crisi alimentària

pel confinament.

7.8. Constitució/reforç d’un Servei per combatre l’aïllament i la soledat 

social, dirigit especialment a la gent gran.

7.9. Augmentar la subvenció que rep Càritas.

7.10. Creació d'una línia d'ajuts i/o bonificacions en l’IBI per a les entitats 

donada les reduccions dels seus ingressos, motivats pel COVID-19.



7.11. Creació 

d’una partida d’ajuts a lloguers a locals socials de les entitats afectades 

segons concurrència pública.

 

7.12. Creació d’ajuts i/o bonificacions i/o compensacions als preus públics en 

les concessions d’entitats (esportives, animalistes, culturals...).

7.13. Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats esportives 

pel pagament del cànon municipal (part proporcional).

7.14. Reconeixement de les despeses derivades de l’acció del voluntariat.

7.15. Establiment d’una bossa per a les despeses de la xarxa de voluntariat 

per donar resposta a les necessitats de la gent, sobretot en termes de 

desplaçament i suport d’acompanyament.

8. Mesures de suport a la cultura.
8.1. Campanya de promoció “regala art castellarenc” on es faci una base de 

dades d’artistes castellarencs de totes les disciplines, foment l’adquisició dels 

seus productes o serveis. 

8.2. Intensificar esdeveniments culturals durant el quart trimestre, celebrant

un dia especialment dedicat a la indústria cultural d’arrel castellarenca, 

promocionant concerts, espectacles, exposicions i presentacions d’artistes 

locals.

8.3. Mantenir el pressupost de Festa Major i programar actes durant la 

tardor i el cicle nadalenc si les mesures de distància social encara estan en 

vigor durant la Festa Major.

8.4. Vetllar especialment perquè aquelles subvencions a entitats esportives i

culturals no realitzades per la parada d’activitats no siguin efectives i els seus 

recursos destinats a temporades següents.



9. Mesures de suport a l’educació.
9.1. Promoció dels Casals d’Estiu durant el juliol i l’agost, augmentant les 

subvencions a entitats organitzadores a canvi de reserva de places a criteri 

municipal i becant a tots els infants i adolescents de famílies inscrites al 

registre voluntari (punt 2.1 d’aquest document), de manera complementària a 

la Generalitat.

9.2. Oferir formació complementària als educadors dels casals sobre suport 

psicològic post confinament i detecció d’abusos o maltractaments.

9.3. Oferir itineraris educatius vinculats als casals amb tallers artístics i 

científics amb prescripció des d’escoles i instituts

9.4. Impulsar un Pla de voluntariat d’acompanyament lector impulsat per la 

biblioteca tipus Lecxit.

9.5. Oferir una programació específica d’estiu jove.

9.6. Organitzar formació en tecnologia bàsica per a facilitar 

l’acompanyament a mares i pares d’alumnes en cas d’un nou possible 

confinament, obert a tothom, però amb acompanyament especial a aquelles 

famílies que han rebut un dispositiu de l’ajuntament durant el confinament.

9.7. Creació d’un banc del temps de professorat docent per donar suport als 

infants més vulnerables durant el període estival.

9.8. Augmentar la partida per a la compra de material escolar.

9.9. Augment de les beques menjador, escoles bressol i la resta dels nivells 

educatius a través de les targetes moneder. A l’agost.



9.10. Subvenció 

a les Afa per a indemnitzar parcialment les empreses d’extraescolars que 

tenien pactat un servei fins el maig .

9.11. Realització d’un projecte de connectivitat a internet d’estudiants per 

evitar “l’escletxa digital”.

9.12. Suport a la xarxa d’escoles bressol del municipi per pal·liar el tancament 

obligat.

10. Mesures de conciliació familiar.
10.1. Cens de famílies amb infants on els progenitors no poden conciliar la 

vida laboral i familiar des de casa.

10.2. Mediació familiar. Posar o contractar eventualment un tècnic/a 

especialitzat en mediació per donar suport a les famílies que tinguin conflictes

per causa del confinament/post confinament. L'objectiu és donar suport en la 

gestió de situacions que puguin posar en perill la convivència a casa. (OMC19).

10.3. Suport psicopedagògic. Ídem punt anterior (OMC19).

10.4. Suport psicològic. Ídem punt anterior (OMC19).

10.5. Suport nens amb discapacitat: Ídem punt anterior (OMC19).

10.6. Taxa de recollida de deixalles: Subvenció equivalent al 75% de la taxa 

anual per a les llars afectades per ERTO, acomiadament o similar. 

10.7. Establiment de suports econòmics a famílies afectades pel COVID-19 a 

través d’un xec per a gastar al teixit comercial de Castellar.

10.8. Creació d’una línia d’ajuts en el lloguer de la residència habitual, per a 

famílies afectades per un ERTO o als autònoms i professionals afectats 

directament per l’estat d’alarma decretat.

11. Mesures internes del consistori.



11.1. Incorporar 

pantalles de protecció en les dependències municipals que hagin d’atendre 

ciutadans de manera presencial.

11.2. Gestionar que es puguin fer test als treballadors municipals abans de la 

seva incorporació.

11.3. Tenir un estoc permanent d’EPI per a casos de contingència que 

cobreixi les primeres necessitats dels llocs essencials de la plantilla municipal 

en cas d’un nou rebrot o de futures pandèmies.

11.4. Implementar progressivament, en els casos que sigui possible, el 

teletreball a domicili. 

11.5. Establiment d’una partida específica per a l’augment d’hores de 

disposició dels serveis essencials en matèria de seguretat i protecció civil.

11.6. Informar les empreses locals de les previsions de compra i contractació 

de l’Ajuntament per a afavorir la presentació d’ofertes del teixit econòmic 

local.

11.7. Acte solemne per agrair al personal sanitari, assistencial i d’emergències

(i aquells de serveis essencials no retribuïts) la seva col·laboració i aportació 

en la crisi viscuda pel coronavirus.

11.8. En cas de necessitat per obtenir recursos econòmics, una rebaixa 

temporal en els salaris dels treballadors municipals d’un 10% en els casos que 

la retribució mensual passi dels 45.000 €. Aquests diners seran retornats en 

exercicis posteriors i abans que acabi el mandat. Si això es una competència 

supramunicipal, demanar a l’organisme competent aquesta possibilitat.

11.9. Una rebaixa del sou en els polítics gradual en funció de la quantia. 

hauria de ser superior al 10%

11.10. Ajornament de les quotes dels serveis municipals prestats fins a la data 

del decret de l’Estat d’Alarma (13/03/20) i establir un calendari prorratejat pel 

seu cobrament,



11.11. Aturada 

del cobrament de quotes dels serveis municipals que estiguin en tràmit dels 

períodes no gaudits per part dels usuaris dels serveis: Escoles bressol, Escola 

de Música, Instal·lacions esportives, ludoteca....

11.12. Exempció del cobrament parcial de les quotes dels serveis municipals 

del dies transcorreguts del mes de març.

11.13. Suspensió dels terminis dels diferents procediments i de les provisions 

de constrenyiment de la recaptació executiva, les diligències d’embargament i 

altres actuacions del procediment executiu.

11.14. Creació d’una partida extraordinària per donar suport a l’increment dels 

serveis de neteja, recollida municipals i manteniment del municipi.


