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Plans i campanyes
Onada de calor - Recomanacions
Davant l'onada de calor d'aquest dies, diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya han
elaborat consells i recomanacions. N'oferim un recull en aquesta pàgina
Dimarts, 28 de juliol de 2020

A partir del 8/07/20 és obligatori l'ús de la mascareta
L'obligació comprèn la via pública, els espais a l'aire lliure i qualsevol espai tancat d'ús públic

Dimarts, 14 de juliol de 2020

Divendres 19 de juny entrem en fase de Nova Realitat
Tot Catalunya supera la fase 3 de desconfinament i entra en etapa de Represa

Divendres, 19 de juny de 2020

Represa horari d'atenció presencial a l'Ajuntament
Diumenge, 14 de juny de 2020

Dilluns 15 de juny entrem en fase 3 de desconfinament
Diumenge, 14 de juny de 2020
La regió sanitària de la Catalunya Central, a la qual pertany Perafita, entra en fase 3 de desconfinament aquest dilluns
15/06/20.

Accés a tota la normativa i tramitació dels ajuts de la Generalitat per
pal·liar la crisi sanitària

Dimecres, 10 de juny de 2020
Activem Catalunya, l'espai web on informar-se i tramitar totes les ajudes públiques en relació al Covid-19 impulsades
pel Govern de Catalunya

L'1 de juny entrem en fase 2 de desconfinament
Dilluns, 1 de juny de 2020
La regió sanitària de la Catalunya Central, a la qual pertany Perafita, entra en fase 2 de desconfinament el dilluns
1/06/20.

Mascaretes: Tipologies, normativa i recomanacions d'ús
Divendres, 29 de maig de 2020
Recollim informació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a continuació:

22/05/2020 Flexibilització de diverses restriccions municipis menys de
10.001 habitants.
Divendres, 22 de maig de 2020
Incloem document oficial de publicació al Boletín Oficial del Estado de la norma el dia d'avui i un resum
tècnic explicatiu elaborat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Ajut per pagar el lloguer de l'habitatge habitual
Dimarts, 19 de maig de 2020
Dirigits a famílies amb necessitats econòmiques sobrevingudes per la Covid-19

Funcionament equipaments municipals a partir 18/5/2020
Dilluns, 18 de maig de 2020
COMUNICAT EN RELACIÓ A L'INICI DE LA FASE 1 DEL DESCONFINAMENT

El 18 de maig entrem en fase 1 de desconfinament
Diumenge, 17 de maig de 2020
La regió sanitària de la Catalunya Central, a la qual pertany Perafita, inaugura la fase 1 el dilluns 18/5.

Ordre ministerial condicions obertura establiments al públic
Dilluns, 4 de maig de 2020
Ordre SND/388/2020, de 3 de maig (BOE, 123, de 3 de maig)

Recomanacions per a empreses i treballadors que han de tornar a la
feina a partir del 14/4/20
Dilluns, 13 d'abril de 2020
Document consensuat pels principals sindicats i patronals actualitzats a data 12 d'abril de 2020

Preguntes i respostes sobre les restriccions d'activitats a partir de la fi
de Setmana Santa
Dilluns, 13 d'abril de 2020
Document actualitzat a 12/04/2020

Ajut d'urgència Generalitat de Catalunya treballadors/es afectats
econòmicament Covid19
Dilluns, 13 d'abril de 2020
El Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya dota una partida de 20 milions
d'euros per ajudes urgents a compres de productes de primera necessitat

Covid-19 - Comunicat
Dijous, 12 de març de 2020
COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT DE PERAFITA EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS

Informació
Dijous, 13 de febrer de 2020

