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Finançament Covid-19 per a Pimes

Govern central
1. Ajornament d’impostos del Govern de l’Estat (AEAT) COVID-19 -Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT)
https://www.agenciatributaria.es
El govern de l’Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d’ajornaments en l’àmbit
tributari.
Descripció:
Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions
tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020
(declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer,
març i abril).
Es podran ajornar aquells deutes tributaris que no superin els 30.000 euros, sense
necessitat d’aportar cap tipus de garantia.
Les condicions de l'ajornament seran les següents:
El termini serà de sis mesos.
No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
2. Línia específica per a PIMES i autònoms que necessitin assessorament per a poder
implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada
pel COVID-19.
https://sede.red.gob.es/acelera-pyme
Descripció:
A través del Programa Plan Acelera destinat a donar suport a l’acceleració de la digitalització a les PIMES, s’ha obert una línia específica per a PIMES i autònoms que necessitin
assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada pel COVID-19.
El programa està dividit en tres mesures:
1. Mesures de suport per tal d’accelerar el procés de digitalització des del assessorament i la
formació.
La creació del portal Acelera Pyme on s’informa de tots els recursos disponibles per a la
digitalització i concretament per aplicar solucions de teletreball.
Ampliació del nombre d’oficines físiques amb la col·laboració de les Cambres de
Comerç.
Llançament del programa Acelera-PYME -Talento per reforçar la formació de les empreses en solucions i eines per a la digitalització.
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2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les
empreses.
3. Mesures de finançament per impulsar el projecte i en particular la seva digitalització i
pal·liar l’impacte del COVID-19.
3. Línia per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms pels efectes del COVID-19
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/
Descripció:
Amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del
COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al
finançament concedit per entitats de crèdit i altres entitats a empreses i autònoms per a
atendre les necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de
circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries i altres necessitats de liquiditat.
Es podran concedir avals por un import màxim de 100.000 milions d’euros.
La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar
el finançament per fer front a salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat,
incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.
S’amplia el límit de l’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar les Líneas ICO
de finançament a empreses i autònoms.
Característiques principals:
Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020
Import màxim del préstec per client: màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses
operacions de préstec a autònoms i empreses (ajut mínims).
Anàlisi del perfil de riscos i condicions d'elegibilitat de l'operació:
S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d'euros que hagin estat aprovades per
l'entitat conforme a les seves polítiques de riscos, sense perjudici de comprovacions
posteriors sobre les seves condicions d'elegibilitat.
S’avalaran les operacions per sobre de 50 milions d'euros una vegada que ICO hagi
analitzat el compliment de les condicions d'elegibilitat de manera complementària a
l'anàlisi de l'entitat financera.
Percentatges màxims dels avals.
En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80% de l'operació.
En empreses que no reuneixin la condició de PIME l'aval podrà cobrir com a màxim el
70% de noves operacions i el 60% d'operacions de renovació.
Terminis:
Termini de sol·licitud dels avals: Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de
2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat
de la UE, per Acord de Consell de Ministres.
Termini de venciment màxim de l'aval: El termini de l'aval emès coincidirà amb el
termini de l'operació fins a un màxim de 5 anys.
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Tramitació
A través de les entitats financeres.
4. ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid19 / Thomas Cook
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexasDescripció:
Nova línia COVID-19 llançada per l'ICO per un import de 400 milions d'euros. Aquesta línia
està dirigida a tots els autònoms i les empreses, amb domicili social a Espanya, que desenvolupin la seva activitat en sectors afectats pel descens de la demanda com a conseqüència
de la crisi sanitària. Aquests sectors, definits per l'ICO, són:
Turisme
Transport
Hostaleria
Educació
Activitats recreatives, d'oci i entreteniment
Cada titular podrà sol·licitar:
Import màxim de 500.000 euros
Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de carència)
TIN fix de l'1,49% (TAE de l'1,50%)
Inversions finançables: necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.
Totes les operacions tenen el 50% de garantia, atorgada per l'ICO.
5. Mesures extraordinàries d'aplicació a programes ja existents del CDTI per ajuts
R+D+I
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
https://www.cdti.es
Descripció:
Mesures extraordinàries per a empreses en matèria de R+D+I:
1. Aplicació sobre instruments CDTI ja en funcionament, i es materialitzen en:
Exempció de garanties per sol·licitar ajuts a projectes d’R+D+I.
Acceleració dels processos gestió i aprovació de projectes.
Ampliació de l’instrumento LIC-A a tot el territori nacional.
Flexibilització de terminis de justificació per a ajuts parcialment reemborsables.
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2. Modificació del Fons de Provisions Tècniques associades a la Xarxa Cervera R+D+I, a
efectes de permetre el finançament de projectes d’R+D+I empresarial de pimes i empreses
de mitjana capitalització, mitjançant ajuts instrumentals a través de préstecs gestionats pel
CDTI.
Tramitació:
Ajuts R+D+I: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1
Xarxa Cervera R+D+I: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
6. Mesures flexibles en el programa INNVIERTE
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
https://www.cdti.es
El programa INNVIERTE té com a objectiu promoure la innovació empresarial mitjançant el
suport a la inversió de capital risc en empreses de base tecnològica o innovadores.
Descripció:
Amb l’objectiu d’arribar a un major nombre d’empreses s’ha flexibilitzat alguns dels
criteris del programa INNVIERTE.
Desaparició dels terminis anunciats a la web. Fins el moment, l’anàlisi dels inversors
homologats i les inversions a realitzar s’havien de portar a terme, un mes i mig abans
de la celebració de cada Consell. Amb aquesta mesura, desapareix aquests terminis.
La inversió mínima inicial podrà ser de 250.000 euros.
En aquelles situacions on els fons vagin destinats al desenvolupament tecnològic que
tinguin com objectiu un impacte en els protocols o tractaments relacionats amb el
COVID-19, es podran realitzar inversions inferiors a 250.000 euros.
7. Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores
CESCE - Agència de Crèdit a l’Exportació (ECA)
https://www.cesce.es/
Atenció al client: 902 11 10 10
Descripció:
Línia de crèdits de circulant gestionada per CESCE en la seva qualitat de gestor exclusiu
del les assegurances a compte de l’Estat. (Les cobertures seran atorgades per CESCE.)
Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos.
No tenen que estar lligats a contractes d’exportació.
Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la
crisis actual.
El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el 80%.
S’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant el segon en vigor després
d’haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.
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Beneficiaris:
Empreses espanyoles considerades com a pimes (segons definició del Reglament UE), així
com altres empreses de major mida, sempre que siguin entitats no cotitzades en les que
concorrin les següents circumstàncies:
Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització que compleixin, com
a mínim, un dels següents requisits:
Empreses en les que la xifra de negoci internacional representi com a mínim un
33% del total de la xifra de negoci, prenent com a referència la darrera informació financera disponible, o
Empreses exportadores regulars (aquelles que hagin exportat regularment durant
els darrers 4 anys).
Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat del COVID-19
Queden excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal o que tinguin
incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb la Administració,
registrades abans del 31 de desembre de 2019.

Generalitat de Catalunya
1. Ajornament de Tributs de la Generalitat de Catalunya
Entitat Agència Tributària de Catalunya
https://atc.gencat.cat/ca/inici/
Descripció:
Decret llei 7/2020 de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, d'acord i en el marc del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de gestió
tributària per tal de garantir el principi de seguretat jurídica davant la declaració de l'estat
d'alarma establert arran de la situació sanitària provocada pel COVID-19.
Al capítol V, “Previsions en matèria tributària”, i concretament a l’article 14, “Suspensió
dels terminis de presentació i ingrés de tributs”, el Decret estableix que:
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits
s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats
tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària provocada pel COVID-19.
Termini:
Fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat per l’Estat Espanyol.
2. Finançament
ICF Institut Català de Finances – AVALIS
http://www.icf.cat/ca/inici/

7

Descripció:
L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres amb la
finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la
situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de
treball.
Import:
Aval d’Avalis, pel 80% dels préstecs entre 50.000€ i fins a 1M€.
Aval d’ICF, pel 80% dels préstecs a partir d’1M€ i fins a 2,5M€.
Termini:
Fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès:
Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 1,75%.
Comissions:
Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de 0,52 % sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense
comissió d'obertura ni d'estudi.
Sol·licitud:
Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb
la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat
financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de
l’aval.
Data de finalització 31/12/2020
3. Liquiditat
ICF Cultura Liquiditat
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/
Descripció:
L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el
préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del
projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.
Import:
Entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.
Termini:
Fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Interès:
EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.
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Comissió:
Sense comissions.
Garanties:
A determinar en funció del projecte.
El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.
Termini:
Fins exhaurir pressupost
Sol·licitud:
Demana el teu préstec “ICF Cultura Liquiditat” (al formulari s’haurà d’especificar en el
camp “Breu resum de les necessitats de finançament” que es tracta de necessitats de
liquiditat pel COVID-19).
Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a
seguir.
4. Mesures per reduir el cost de l’electricitat
Mentre estigui en vigor el RD 463/2020 del 14 de març, es permetran les modificacions de
potència sense tenir en compte el requisit explicat en l’article 79.6 del RD 1955/2000
(mínim 12 mesos des de l’última modificació contractual). És a dir, l’usuari podrà ajustar les
potències a la demanda actual i, una vegada es restableixi l’activitat, canviar-les.
Adreçat a:
Subministres que preveuen un tancament superior a un mes.
Subministres de més de 50 kW on, mitjançant una connexió remota, es pot analitzar la
demanda de la potència a partir del 28 de març. Per fer-ho, necessitaran el número de
telèfon del mòdem de l’equip de mesura.
Els subministres de menys de 50 kW, al no tenir mòdem de comunicacions, s’haurà
d’estimar la potència idònia de contractacions mitjançant l’històric de potències en
cap de setmana (tancat).
En tarifes 3.x, l’estalvi estimat mensual es de 5,50€ per kW reduït en P1 i P2.
S’haurà de mantenir en P3 la potència màxima actual contractada per poder recuperar
la potència al restablir l’activitat.
En tarifes 6.x té molt més sentit acollir-se a aquesta mesura perquè:
Els mesos d’abril i maig només es facturen els períodes P5 i P6.
Es podrà reduir a mínims les potències de P1 a P4 al no haver-hi facturació en
aquests períodes els dos pròxims mesos.
El consum/demanda de potència és independent perquè, com s’ha dit, només
existeixen els períodes P5 i P6 a l’abril i al maig.
Reduir 10 kW de P1 a P4 implica una reducció de 75€/mes.
S’haurà d’informar a la comercialitzadora/distribuïdora amb un preavís de 10-15 dies
de la previsió de reobertura per evitar penalitzacions per excés de potència quan
s’iniciï novament l’activitat.
Aquest tràmit s’ha de realitzar a través de la vostra comercialitzadora o el vostre gestor
energètic, tenint en compte que ENERGÈSTIC us pot assessorar de manera gratuïta.
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5. Reducció del cànon de l'aigua per als consums dels mesos d'abril i maig
Entitat Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
aca.gencat.cat/ca/inici
Descripció:
Reduccions transitòries en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua per donar suport i
liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19.
Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicarà una reducció
en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als següents usos de l’aigua:
Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del
Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplicarà
als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de
gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la
càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l’apartat 4 de l’article 72 bis
de la mateixa norma, i als valors previstos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia
elèctrica.
Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que efectuen usos ramaders
d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos en l’annex 6
de l’esmentat Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que
els resulti d’aplicació.
Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics. Als usuaris
domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua, se’ls aplicarà un
tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els
apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
Tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables, d’acord amb allò previst en
l’article 69.8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en tots
els trams de consum que assoleixin.
Beneficiaris:
Contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders.
Termini:
Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la
repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos d’abril i maig
de 2020, en la liquidació que emeti directament l’ACA corresponent al mateix període de
consum.
En els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o
bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures
emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.
6. Moratòria en el termini de presentació de l’impost sobre estades en establiments
turístics
Entitat Agencia Tributaria de Catalunya
https://atc.gencat.cat/ca/inici/
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Descripció:
El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en
establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de
març del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre
els dies 1 i 20 d'octubre del 2020, d’acord amb el que preveu l’article 4, “Previsions en
matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de
13.3.2020).
Beneficiaris:
Empreses turístiques que ofereixin el servei d’allotjament i equipaments subjectes a
l’impost.

Entitats i organismes per fer seguiment dels ajuts
Servei a l’Empresa Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
empresa@santquirzevalles.cat
Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons industrials de Sant Quirze del Vallès:
info@poligonssantquirze.cat
www.accio.gencat.cat
https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
https://www.cambrasabadell.org/
https://www.pimec.org/es
https://institucional.cecot.org/
http://www.ccvoc.cat/

Altres enllaços d’interès
Govern Central:
Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19.
Ordre SND 310/2020, de 31 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen
com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.
Ordre SND/307/2020, de 30 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen
els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, i
el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de
residència i de treball.
Reial Decret Llei, de 29 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que es regula un permís
retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin
serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context
de la lluita contra el COVID-19.
Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació
de l'Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març.
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Reial Decret Llei, 9/2020 de 27 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten
mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del
COVID-19.
Reial Decret-Llei 14/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 14 d'abril, pel que s'amplia el
termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions
tributàries.
Ordre SND/298/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen
mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies funeràries per limitar la
propagació i el contagi pel COVID-19.
Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació
de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 4/2020, de 18 de febrer, pel que es
deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència al treball establert a l'artícle
52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
Ordre SND/299/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que es modifica
l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la que s'adopten mesures en matèria de
recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la
que s’exceptua temporalment l'acompliment de les normes de temps de conducció i
descans en els transports de mercaderies.
Ordre del Ministeri de Sanitat SND/293/2020, de 25 de març, per la que s'estableixen
condicions a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema
Nacional de Salut, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/292/2020, de 26 de
març, per la que es regula una segona adquisició i distribució de mascaretes per part
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Ordre del Ministeri de l'Interior INT/283/2020, de 25 de març, per la que es prorroguen
els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel
que se aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a
empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/286/2020, de 25 de
març, per la que es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents
de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destí a ports espanyols
per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/285/2020, de 25 de
març, per la que s'adopten mesures extraordinàries de flexibilitat en els àmbits de
l'aviació civil no regulats per la normativa de la Unió Europea en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19.
Ordre del Ministeri de l'Interior INT/284/2020, de 25 de març, per la que es modifica
l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, por la que es desenvolupa el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de tràfic i circulació de
vehicles a motor.
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Ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
PCM/280/2020, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de
2020, pel que es modifica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel
que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel
COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els
Aeroports Espanyols.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/279/2020, de 24 de
març, per la que s'estableixen mesures en matèria de transport d'animals.
Correcció d'errors del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacta econòmic i social del COVID-19.
Correcció d'errors del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures
urgents per respondre a l’impacta econòmic del COVID-19.
Ressolució del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, de 23 de març de 2020, de la
Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la que es publica l'Acord del Consell Territorial de
Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge
CE europeu.
Resolució de 10 d'abril de la Secretaria d'Estat d'Economia i Recolzament a l'Empresa,
per la que es publica l'Acordo del Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020, pel que
s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia
d'avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus
beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les
conseqüències econòmiques de la COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/273/2020, de 23 de
març, per la que es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de
viatgers.
Instrucció del Ministeri de Sanitat, de 23 de març, per la que s'estableixen criteris
interpretatius per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de
març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de
tallers.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de
març, per la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de
tallers.
Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la
suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic.
Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/254/2020, de 18 de
març, per la que es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacta econòmic i social del COVID-19.
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de
14 de març.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
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Respostes a qüestions plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020, modificat pel
RD 465/2020.
Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març de mesures urgents per l’impacta del COVID-19.
Reial Decret Llei 6/2020 de 10 de març pel que s'adopten determinades mesures urgents
en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms,
inclosos els autònoms societaris.
Programa Acelera PYME Recursos, finançament i ajudes econòmiques, solucions
tecnològiques i assessorament per a pimes i autònoms.
Criteri sobre expedients de suspensió i de reducció de jornada per COVID-19 Ministeri de
Treball i Economia Social.
Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre la prestació per
autònoms afectats pel COVID-19
Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Informació oficial del Ministeri de Sanitat. Recomanacions sanitàries i de salut pública
sobre el brot del nou coronavirus COVID-19
Nota sobre la incidència i mesures a adoptar derivades de la situació i evolució del
coronavirus (covid-19) en matèria de Formació Professional per a l’Ocupació en l'àmbit
de gestió del Servei Públic d’Ocupació Estatal
Generalitat de Catalunya:
Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials
Decret Llei 10/2020 de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries
per fer front a l’impacta sanitari, econòmic i social del COVID-19.
Acord GOV/53/2020 de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a
conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2.
Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per coronavirus de la
Generalitat de Catalunya (versions per mòbil, PDF i Word).
Canal empresa (Atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front
al COVID-19, assessorament i consell per a empreses i treballadors, ...).
Inscripció al "Marketplace empresarial COVID-19 d'ACCIÓ (Un servei d’oferta i demanda
empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus).
Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries.
Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic
Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a
la prevenció de coronavirus.
Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments.
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica.
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Ajuts a l'activitat productiva i a l'ocupació
Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms
afectats econòmicament pel coronavirus
Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus
Unió Europea:
La CE autoritza els dos sistemes de garantía espanyols que permetran destinar 20.000
M € a les empreses i autònoms afectats pel Coronavirus
Marc temporal per mesures d'ajut estatal per recolzar l'economia en el brot actual de
COVID-19
Controls d'exportació d'equips mèdics i màscares per a països de fora de la UE
Equip de resposta i mesures per al coronavirus - Unió Europea
Declaració de l'EUROGRUP - Coronavirus del 16 de març de 2020.
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