
ACCIONS REALITZADES EN 
RELACIÓ A LA COVID-19

Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut
Andorra la Vella, 21 d’abril del 2020



AJUTS A L’HABITATGE DE LLOGUER
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DELS AJUTS 
PER A L’HABITATGE DE 

LLOGUER
(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I 
EXCEPCIONAL DELS AJUTS PER 

A L’HABITATGE DE LLOGUER
(DECRET DEL 17-4-2020)

Residència
5 anys de residència legal,

efectiva i permanent
1 any de residència legal i 

efectiva

Font d’ingressos

Ingressos procedents d’un 
contracte de treball, treball per 

compte propi, pensió o ajut 
econòmic ocasional

Acreditació de la pèrdua de la 
feina com a conseqüència de 

la crisi sanitària

Topall econòmic
1,2 vegades el LECS personal 

o familiar
1,3 vegades el LECS personal
o de la unitat de convivència

Imports màxims de la renda de 
lloguer

Rendes límits establertes a la 
convocatòria anual.

Ex. 1 persona: lloguer màxim: 
625 €/ mensual

Increment del 10% de les 
rendes màximes de lloguer

Ex. 1 persona: lloguer 
màxim: 687,50 €/mensual

Resolució favorable
Compliment de tots els requisits 

establerts a la convocatòria 
anual

Flexibilització del requisit 
relatiu a l’import màxim de 

renda de lloguer



AJUTS A L’HABITATGE DE LLOGUER
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REQUISITS

RÈGIM ORDINARI DELS AJUTS 
PER A L’HABITATGE DE 

LLOGUER
(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I 
EXCEPCIONAL DELS AJUTS PER 

A L’HABITATGE DE LLOGUER
(DECRET DEL 17-4-2020)

Documentació

Justificació documental de tots 
els ingressos no relacionats 
amb la CASS dels 12 mesos 
immediatament anteriors a la 

sol·licitud

Comprovació d’ofici amb les 
entitats bancàries i la CASS 

des del mes de febrer i a 
efectes de valoració a partir 

del 13-3-2020

Rebut assegurança del pis
Certificat de bens immobles del 

país de procedència

No es demana aquesta 
documentació

Barem patrimonial 30.000 euros 35.000 euros

Percentatge de col·laboració en 
la renda mensual

Col·lectius prioritaris: 35 % de 
la renda mensual.

Altres situacions: 30% de la 
renda mensual.

Col·lectius prioritaris: 40 % de 
la renda mensual.

Altres situacions: 35% de la 
renda mensual.



AJUTS A L’HABITATGE DE LLOGUER
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REQUISITS

RÈGIM ORDINARI DELS AJUTS PER 
A L’HABITATGE DE LLOGUER

(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I 
EXCEPCIONAL DELS AJUTS PER 

A L’HABITATGE DE LLOGUER
(DECRET DEL 17-4-2020)

Incompatibilitat

Incompatible amb altres 
prestacions o ajuts nacionals o 

estrangeres amb la mateixa 
finalitat. 

Compatible amb altres 
reduccions públiques o 

privades sobre la renda però 
computa per a la quantia 

definitiva de l’ajut

Presentació Presencial (Servei de Tràmits) Telemàtica (www.tràmits.ad)

Convivència Unitat familiar de convivència Unitat de convivència

Durada
12 mesos (de l’1 de gener del 

2020 a 31 de desembre del 2020)

2 mesos o fins que el Govern 
declari la fi de la crisi 

sanitària. L’ajut es percebrà 
fins el darrer dia del mes en 

què es declari la fi.

En la convocatòria anual d’ajuts a l’habitatge de lloguer s’ha efectuat el pagament
directe dels 4 primers mesos sense aportar els rebuts que ho acrediten.



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA 
PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ 

INVOLUNTÀRIA
(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I EXCEPCIONAL DE LA PRESTACIÓ 
PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 17-4-2020)

Persones

beneficiàries

Persona assalariada que ha 

perdut la feina de manera 

involuntària en els darrers 

6 mesos

1.-Persones assalariades que han perdut la feina
de manera involuntària a partir del 13-03-20.

2.- Persones assalariades que han desistit de la
seva feina, si el desestimant s’ha produït en el
període compres entre el 17 de febrer i el 14 de
març del 2020 per incorporar-se a una nova feina
després del 14 de març del 2020 i que no s’ha
pogut fer efectiva aquesta incorporació

3.- Les persones que realitzen una activitat per
compte propi, i que han cessat la seva activitat,
per tancament definitiu de l’empresa a comptar
del 13-03-20.



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA PRESTACIÓ 
PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I EXCEPCIONAL DE 
LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

INVOLUNTÀRIA
(DECRET DEL 17-4-2020)

Termini
per a 

resoldre
2 mesos No pot ser superior a 10 dies hàbils 

Efectivitat
Primer dia del mes següent a la 

demanda

Primer dia de la situació de 
desocupació involuntària derivada

de la crisi sanitària

Eliminació
de 

terminis

Estar inscrit al Servei d’Ocupació 
com a demandant d’ocupació en 

situació de recerca: 
Des de 45 dies naturals abans de la 

presentació de la sol·licitud

Estar inscrit al Servei d’Ocupació



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA PRESTACIÓ 
PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I EXCEPCIONAL DE 
LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

INVOLUNTÀRIA
(DECRET DEL 17-4-2020)

Període de 
cotització

Persona sol·licitant > 26 anys: 36 mesos 
dins dels darrers 60 mesos

Persona sol·licitant < 25 anys: 18 mesos

Reducció al 50% dels períodes de 
cotització

Persona sol·licitant > 26 anys: 18 mesos 
dins dels darrers 30 mesos

Persona sol·licitant < 25 anys: 9 mesos

Termini per 
nova

prestació 
per 

desocupació 
involuntària

Extingida la prestació o esgotat el període 
màxim de percepció, inclosa pròrroga, cal 

un període mínim de cotització de 12 
mesos dins dels 24 mesos anteriors per 

demanar una nova prestació

Vigència de la prestació fins als 14 dies 
naturals posteriors a la declaració de la fi 

de la crisi sanitària.

Si continua la situació de desocupació
nova sol·licitud amb atorgament directe 

amb còmput dels períodes de la 
prestació anterior amb una durada de 6 
mesos, prorrogable en 3 mesos més.  



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA 
PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ 

INVOLUNTÀRIA
(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I EXCEPCIONAL DE 
LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

INVOLUNTÀRIA
(DECRET DEL 17-4-2020)

Condició
sobre refús 
de feines

No haver refusat cap oferta de 
treball adequada durant els 45 

dies naturals anteriors a la 
sol·licitud

No haver refusat una oferta de 
treball adequada mentre la persona 

sigui beneficiària d’aquest ajut

Participació
en programes 
ocupacionals 
i de formació

No haver refusat la participació 
en programes ocupacionals i de 
formació que desenvolupin les 
polítiques actives d’ocupació, 

llevat causa justificada, durant els 
45 dies naturals anteriors a la 

sol·licitud

No s’exigeix el seguiments 
d’aquests programes vista 

l’emergència sanitària

Declarada la fi de la crisi sanitària, 
sí que s’han de seguir aquests 

programes i hi hagi pròrroga de la 
prestació per desocupació 

involuntària



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA PRESTACIÓ 
PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I EXCEPCIONAL DE 
LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ 

INVOLUNTÀRIA
(DECRET DEL 17-4-2020)

Acord 
d’activació

Compromís subscrit de l’acord 
d’activació

No s’exigeix aquest compromís vista 
l’emergència sanitària

Declarada la fi de la crisi sanitària, sí 
que s’han de presentar aquest 

compromís sempre que hi hagi pròrroga 
de la prestació per desocupació 

involuntària

Extinció 

Haver refusat la participació activa en 
qualsevol dels cursos de formació oferts 

pel SOA o incomplir qualsevol acord 
adquirit en el compromís d’inserció 

activa.

No s’exigeix el seguiments d’aquests 
programes vista l’emergència sanitària

Declarada la fi de la crisi sanitària, sí 
que s’han de seguir aquests programes 

sempre que hi hagi pròrroga de la 
prestació per desocupació involuntària



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I 
EXCEPCIONAL DE LA 

PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ
INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 17-4-2020)

Durada

6 mesos, prorrogable per 3 mesos més si la 
persona beneficiària continua en situació de 

desocupació involuntària i tingui 50 anys o més o 
tingui persones a càrrec que cohabitin en el domicili 
familiar amb la condició de persones assegurades 
indirectes segons la legislació de seguretat social 

vigent

Aplicables des del 13-3-2020 i 
fins als 14 dies posteriors a la 
declaració de la fi de la crisi 

sanitària

Si continua la situació de 
desocupació

Nova sol·licitud amb 
atorgament directe amb 

còmput dels períodes de la 
prestació anterior amb una 

durada de 6 mesos, 
prorrogable en 3 mesos més.  



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I 
EXCEPCIONAL DE LA 

PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ
INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 17-4-2020)

Documentació

Documentació general sobre 
identificació, compte bancari, ingressos
Acreditació documental de la situació de 

desocupació
Demanda contra la decisió d’acomiadar 

per causes disciplinàries
Compromís d’acord d’activació

Document de quitança

Comprovació d’ofici amb 
les entitats bancàries i la 
CASS i control posterior 

per part de 
l’Administració

Presentació
Presencial (Servei de Tràmits) Telemàtica 

(www.tramits.ad)



PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA
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CRITERIS

RÈGIM ORDINARI DE LA PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 3-7-2019)

RÈGIM TEMPORAL I 
EXCEPCIONAL DE LA 

PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ
INVOLUNTÀRIA

(DECRET DEL 17-4-2020)

Documentació

Documentació general sobre 
identificació, compte bancari, ingressos
Acreditació documental de la situació de 

desocupació
Demanda contra la decisió d’acomiadar 

per causes disciplinàries
Compromís d’acord d’activació

Document de quitança

Comprovació d’ofici amb 
les entitats bancàries i la 
CASS i control posterior 

per part de 
l’Administració

Presentació
Presencial (Servei de Tràmits) Telemàtica 

(www.tramits.ad)



TREBALLADORS PER COMPTE PROPI
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Els treballadors per compte propi, que perden el treball de forma aliena 
a la seva voluntat, per tancament definitiu de la seva empresa, a partir 
del 13 de març del 2020, degut a la crisi sanitària.



PERMÍS RETRIBUTIU PER TENIR CURA DELS FILLS
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 Decret del 8-4-20 d’aprovació del  Reglament regulador del permís retribuït  extraordinari 
per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents 
derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS- CoV-2.

 En vigor des del 13-04-20.

 Adreçat a persones assalariades amb fills o filles menors de 14 anys o fills o filles amb
discapacitat que treballen en sectors d’activitat dels quals no han estat objecte de
suspensió i que no disposen de familiars fins el segon grau de consanguinitat o
d’afinitat per tenir cura raonablement dels fills o les filles. Els avis estan exclosos.

Quantitat %

Sol·licituds registrades des del 13-04-20 fins 21-04-20 27

Sol·licituds amb resolució FAVORABLE 8 30%

Sol·licituds amb resolució DESFAVORABLE 9 33%

Sol·licituds en tràmit de valoració 4 15%

Renúncies 6 22%

IMPORT BRUT TOTAL ATORGAT 4,074,05 €

IMPORT NET TOTAL ATORGAT 3,809,76 €



Atenció a les Persones i a les Famílies
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 493 famílies ateses a nivell nacional (majoritàriament demanda econòmica per

comiat laboral)

 135 ajuts econòmics ocasionals gestionats per un import 199.378€

Dels quals ja s’han abonat 119.954 € i el proper 24 d’abril es pagaran 79.422 €.

 S’han gestionat 30 ajuts per desocupació involuntària per un import total de

194.999 €

 S’han atorgat 162 targetes de prepagament, per atendre necessitats bàsiques, per

un import total de 26.050 €



Persones amb discapacitat

 SEGUIMENT AMB LES PERSONES I LES FAMÍLIES
 Fins a la data s’han realitzat 85 trucades aproximadament, informant del

següent:
 Normativa publicada
 Prestacions i ajuts: 100%, targetes blaves,
 Sortides a l’exterior (Malaltia mental i trastorn de l’espectre autista)
 Adaptacions del lloc de feina

 COORDINACIÓ AMB LES ENTITATS
 S’ha compartit tota la informació relativa a les publicacions de Govern en

relació a la pandèmia.
 S’han repartit 250 mascaretes casolanes a les entitats de persones amb

discapacitat.
 S’han repartit 115 mascaretes pediàtriques a les entitats de persones amb

discapacitat.
 S’han identificat 6 persones que per motiu de la seva discapacitat

necessitaran testos ràpids.
 Edició de les Recomanacions per la COVID 19 en format accessible amb

lectura fàcil i pictogrames. Aquest document s’ha enviat a totes les entitats
de persones amb discapacitat.
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Gent gran

 SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
El SAD s’ha adaptat per donar cobertura a les noves necessitats com a conseqüència
de la situació d’emergència sanitària.

 Actualment dona suport i acompanyament en les activitats de la vida diària a
7 persones amb diagnòstic positiu que segueixen el tractament domiciliari.

 S’ha intensificat l’atenció a persones majors de 80 anys i amb una
dependència greu GDA 3.

 Cobertura de l’atenció domiciliària per part del SAD, d’aquelles persones
provinents dels centres de dia.

 S’ha comptat amb 26 professionals fixes i s’ha diagnosticat 1 positiu entre el
personal del SAD.
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Gent gran

 CENTRES SOCIOSANITARIS

 Mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou Coronavirus
(SARS-CoV-2) i Recomanacions addicionals per als Centres Sociosanitaris

Destinataris: Centres sanitaris no mèdics
Data: 13 de març 2020

 Protocol de neteja de Centres Sanitaris
Destinataris: Centres sanitaris mèdics i no mèdics
Data: 14 de març 2020

 Ús de mascaretes quirúrgiques en el Centre Sociosanitaris
Data: 17 de març 2020

 Recomanacions per fer front a la infecció pel nou SARS-CoV-2 per als
Centres Residencials i Sociosanitaris

Destinataris: Centres residencials sociosanitaris
Data: 22 de març 2020
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Centres Sociosanitaris: El Cedre

 Distribució per plantes al CSS El Cedre (extensió hospitalària)

 3 plantes destinades a COVID-19
 2 plantes NO COVID-19

 Distribució dels residents

 Personal cedit pel SAAS, per atendre als usuaris derivats a l’hotel Fènix:
4 auxiliars 2 fisioterapeutes 1 metge

6 infermeres 1 educadora social
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Derivats a casa Derivats a 
Hospital 

Derivats a Hotel Es mantenen al 
centre

21 3 38
64

(24 positius, 40 
negatius)



Centre Residencial Domus VI Salita

 Distribució per plantes

 1 planta destinada a aïllaments
 5 plantes NO COVID-19

 Distribució dels residents

 Personal cedit pel centre, per atendre als usuaris derivats a l’hotel Cèntric:
6 auxiliars 1 infermera 1 metge
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Derivats a casa Derivats al CSS El 
Cedre 

Derivats a Hotel Es mantenen al 
centre

17 19 14 84



Clínica Geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar i Residència
Clara Rabassa
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Nombre total de 
residents

Casos COVID-19 
positius 

Derivats a 
domicili

Clínica Geriàtrica
Sant Vicenç 

d’Enclar

74 
54 en règim de 24 

hores i 

20 de Centres de 

Dia

0
20 usuaris de 

Centre de Dia

Residència Clara 
Rabassa

67 
55 en règim de 24 

hores i 

14 de Centre de 

Dia

0
14 usuaris de 

Centre de Dia



Dona
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 SERVEI D’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

 Els serveis de violència de gènere i domèstica estan operatius: seguiment
socioeducatiu, valoració del risc, allotjament en recursos d’acollida, valoració
de la situació econòmica i si escau atorgament de prestacions econòmiques,
seguiment psicològic i assessorament jurídic.

 El Servei d’atenció a les víctimes de a violència de gènere disposa de 5
recursos d’acollida, dels quals 4 estan ocupats.

 Vies d’accés al servei: (Gratuïts i operatius les 24h)

2019 2020

12 casos nous 24 casos nous

Telèfon 181 Whatsapp 606181 Correu 
igualtat@govern.ad



INFÀNCIA
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 S’han realitzat trucades setmanals de seguiment a 184 famílies.

 S’han realitzat trucades setmanals de seguiment a 190 infants i adolescents.

 S’han realitzat 2 intervencions urgents: 1 amb ingrés CRAE i posterior Acolliment
Familiar i l’altra amb una derivació a un centre terapèutic especialitzat fora d’Andorra.

 S’han detectat 4 noves situacions de risc que comprenen 5 infants i adolescents.

 Recursos activats a conseqüència de la situació d’emergència sanitària:

 Ajudes cobertura necessitats bàsiques (Ministeri i Creu Roja)
 Ajuts escolars (tècnics, tecnològics i demandes IPAD’s)
 Ajuts activació línia d’Andorra Telecom

 S’ha elaborat un Protocol d’orientació, assessorament i mediació per a progenitors 
separats o divorciats durant la present crisis sanitària, en col·laboració amb la Batllia 
d’Andorra.

 S’han atès 52 persones orientades en relació a les recomanacions sanitàries.
 S’ha derivat un cas al Servei de mediació familiar. 



INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
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SERVEIS INFANTS, 
ADOLESCENTS I 

JOVES

AFECTATS 
SARS-CoV-2

MESURES 

Centre residencial 
d’acció educativa la 
Gavernera

21 infants i 
adolescents

3 adolescents Aïllament en habitatges 
Confinament professionals 24 h

Ingressos nous 1 infant 0 Per prevenció aïllament en 
habitatges 
Confinament professionals 24 h

Servei d’adolescents en 
risc

8 adolescents 0

Espai de suport als 
joves tutelats i 
extutelats

12 joves 0

Servei d’orientació als 
joves en situació 
vulnerable

16 joves 0

TOTAL 58 infants, 
adolescents i joves

3 adolescents

No s’ha constatat cap positiu per SARS-CoV-2 en cap professional.



ADOLESCENTS I JOVES

© Govern d’Andorra – 2020

• Servei d’atenció als adolescents en risc (12 a 16 anys)
• Espai de suport als joves tutelats i extutelats pel Govern d’Andorra

(16 a 21 anys)
• Servei d’orientació als joves en situació vulnerable (18 a 25 anys)

Gestió de les conseqüències del confinament: afectació de l’estat de Salut
Mental, abstinència de substàncies, projectes de vida truncats degut a la
situació, manca de xarxa de suport familiar, manca de recursos laborals
disponibles.

• Seguiment psicosocial setmanal presencial.
• Reunions setmanals amb els adolescents i joves.
• Reforç d’activitats lúdiques, formatives i acadèmiques.
• Activació del protocol d’ingressos forçosos per part dels progenitors.
• 4 joves residint en pensions.

• Elaboració del circuit de prestacions de familiars obligats.



ADOLESCENTS I JOVES
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S’han elaborat diverses guies i protocols per la gestió de la situació sanitària.

1. Guies :
a) Guia interna de planificació de recursos assistencials i de detecció de casos de Covid-19.
b) Guia interna de valoració i seguiment d’infants i joves per prevenir l’expansió del Covid-19.
c) Guia interna per a professionals en relació a l’explicació de Covid-19 als menors tutelats.
d) Guia d’adopció de mesures de protecció en temps de Covid-19.
e) Gestió psicològica per a professionals en atenció directa Covid-19 (pautes en el lloc de treball, 

atenció amb infants i gestió del temps lliure i ansietat).
f) Bateria d’activitats formatives, lúdiques i acadèmiques per a infants, adolescents i joves en 

situació de confinament en recursos assistencials.
g) Pautes psicològiques pel retorn a la nova quotidianitat en recursos residencials.
h) Endegament d’un nou projecte educatiu de cuina: “Cuina per a persones confinades”.

2. Protocols:
a) Protocol d’atenció a possibles afectats pel Covid-19.
b) Protocol d’atenció als afectats pel Covid-19 (contagi minoritari).

3. Recomanacions:
a) Document de recomanacions per a centres residencials d’infants i adolescents elaborat pel

Ministeri de Salut.



ADOLESCENTS I JOVES
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S’han elaborat diverses guies i protocols per la gestió de la situació sanitària.

1. Guies :
a) Guia interna de planificació de recursos assistencials i de detecció de casos de Covid-19.
b) Guia interna de valoració i seguiment d’infants i joves per prevenir l’expansió del Covid-19.
c) Guia interna per a professionals en relació a l’explicació de Covid-19 als menors tutelats.
d) Guia d’adopció de mesures de protecció en temps de Covid-19.
e) Gestió psicològica per a professionals en atenció directa Covid-19 (pautes en el lloc de treball, 

atenció amb infants i gestió del temps lliure i ansietat).
f) Bateria d’activitats formatives, lúdiques i acadèmiques per a infants, adolescents i joves en 

situació de confinament en recursos assistencials.
g) Pautes psicològiques pel retorn a la nova quotidianitat en recursos residencials.
h) Endegament d’un nou projecte educatiu de cuina: “Cuina per a persones confinades”.

2. Protocols:
a) Protocol d’atenció a possibles afectats pel Covid-19.
b) Protocol d’atenció als afectats pel Covid-19 (contagi minoritari).

3. Recomanacions:
a) Document de recomanacions per a centres residencials d’infants i adolescents elaborat pel

Ministeri de Salut.



JOVES I CONFINAMENT
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Guia de gestió de les
emocions dels joves en
període de confinament.

Hi haurà un total de 8
càpsules informatives i es
publicaran cada dos dies a
les xarxes socials.

S’ha comptat amb la
col·laboració del Col·legi
de psicòlegs
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523

360
Govern

Creu Roja

323

560

Activats

Pendents

TOTAL VOLUNTARIS INSCRITS A GOVERN I A LA CREU ROJA: 883

Des del dia 13 de març s’han activat, conjuntament amb la Creu Roja 323
persones. A data d’avui 225 persones continuen actives.
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75

72

26

21

20

11

TASQUES VOLUNTARIS ACTIUS 225

Logística

Hotel Fenix

Despatxos

Suport als animals

domèstics

Ministeri Salut

Altres


