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DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA
Real DecReto 956/2020, de 3 de noviembre de 2020, por el que se prorroga el estado 
de alarma declarado por el real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el sars-coV-2.

Reial DecRet 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 
contenir la propagació d’infeccions causades pel sarscoV-2.

el consell de Ministres va aprovar el 3 de novembre una pròrroga de l’estat 
d’alarma per un període de 6 mesos des de las 00:00 horas del 9 de novembre fins 
las 00:00 horas del 9 de maig de 2021.

MESURES DE CONTENCIÓ DE BROTS
ReSolUciÓ Slt/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Mesures i restriccions COVID-19 (Tram 1)

es continua en el tram 1 del Pla d’obertura progressiva d’activitats, però el 14 de 
desembre es flexibilitzen algunes mesures

0

01
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2. MESURES I AJUTS 
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02 MESURES I AJUTS PER A EMPRESES I 
AUTÒNOMS
1. MESURES I AJUTS GENÈRICS

PrestaciOns eXtraOrDinÀries Per cessaMent D’actiVitat De PersOnes treBa-
LLaDOres autÒnOMes

Real DecReto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa 
del empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOe-a-2020-11416.pdf

adreçat a les persones treballadores autònomes que es vegin en alguna de les 
situacions següents: 

- Queden ampliades fins a 31 de gener de 2021 les prestacions per cessament 
d’activitat d’aquells treballadors autònoms que ja les percebien, previstes en el 
Decret Llei 24/2020 de 26 de juny. sempre que durant el quart trimestre de 2020 es 
mantinguin els requisits establerts en la seva concessió.

- nou ajut extraordinari per reducció de facturació per aquells treballadors au-
tònoms que no es podien acollir a la prestació extraordinària per cessament 
d’activitat per incompliment de requisits però han vist reduïda la seva facturació 
de com a mínim el 50% dels ingressos del quart trimestre de 2020, en relació al 
primer trimestre de 2020.

La quantia d ela prestació és del 50% de la base mínima de cotització i del 40% en 
cas de que la percebin varis familiars que hi conviuen.

La durada de la prestació és de quatre mesos i en tot cas fins al 31 de gener de 
2021.

- ajut extraordinari per cessament d’activitat per treballadors autònoms de tem-
porada. amb una quantia del 70% de la base mínima de cotització i una durada de 
quatre mesos.

- nova prestació extraordinària per cessament d’activitat per la suspensió tempo-
ral de l’activitat deguda a una resolució de les autoritats sanitàries. La quantia de 
l’ajut és del 50% de la base mínima de cotització i es pot incrementar en un 20% 
per famílies nombroses.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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La durada de la prestació serà des del dia següent a l’adopció del tancament adop-
tada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en que s’aixequi la 
mesura de tancament.

TRÀMIT

es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències per ces-
sament activitat (atur).

cada mútua té els seus formularis específics per a cada prestació. totes han esta-
blerts canals específics per aquesta prestació.

si no recordeu quina mútua vau triar, i no trobeu la documentació d’alta, ho po-
dreu esbrinar a través de la pàgina de la seguretat social (https://sede.seg-social.
gob.es/)  seguint les següents instruccions: 

cliqueu a sobre de la pestanya “ciutaDans”

s’obrirà un menú. cliqueu a sobre de l’opció: “inFOrMes i certicats”.

s’obrirà un nou menú a la dreta. cliqueu a sobre de l’opció: “DuPLicat De

resOLuciÓ/aLta/BaiXa en regiM esPeciaL De treBaLLaDOrs Per cOMPte PrOPi O

autOnOMs”

amb la vostra signatura electrònica podreu accedir al document i a la part central 
del certificat, enquadrat apareixerà el nom de la mútua.

Més informació de les diferents casuístiques en el següent document: 

https://www.egarsat.es/wp-content/uploads/2020/10/guia-aYuDa-autOnOMOs.pdf 

eXPeDients De reguLaciÓ teMPOraL D’OcuPaciÓ (ertO)

Real DecReto-ley 8/2020, de 17 de marzo (capítulo ii)

Real DecReto-ley 24/2020, de 26 de junio (título i)

Real DecReto-ley 30/2020, de 29 de septiembre (capítulo i)

QUI

empreses en general, inclosos autònoms amb treballadors al seu càrrec

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcHKifkFuhEGWiaMiAJlvgCE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcHKifkFuhEGWiaMiAJlvgCE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.egarsat.es/wp-content/uploads/2020/10/GUIA-AYUDA-AUTONOMOS.pdf
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EN QUÈ CONSISTEIX

suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa direc-
te en pèrdues d’activitat com a conseqüència del cOViD-19, inclosa la declaració 
de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament 
temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en 
general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subminis-
tres que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de 
l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la 
plantilla o a la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat 
sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents 
d’una situació de força major.

TRÀMIT

el procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà 
d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència de 
l’cOViD-19 i  la corresponent documentació acreditativa.

L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores.

L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels  contractes 
o de la reducció de jornada prevista en aquest article, ha de ser constatada per 
l’autoritat laboral.

La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la 
sol·licitud, previ informe, si escau, de la inspecció de treball i seguretat social. Pro-
duirà efectes des de la data del fet causant de la força major.

enllaç al tràmit: 

https://bit.ly/35DX3gx

Preguntes més freqüents (Departament de treball, afers social i Famílies): 

https://bit.ly/2ue2iOb 

PrinciPaLs Mesures aDDiciOnaLs incOrPOraDes aMB Data seteMBre 2020

-          els expedients de regulació temporal d’ocupació vigents, basats en l’article 
22 del real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, es prorrogaran automàticament fins 
el 31 de gener de 2021.

-          es creen dues noves modalitats d’ertO de força major: ertO per impedi-
ment i ertO per limitació d’activitats en tots els sectors, amb noves exoneracions 

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/acces_directe/preguntes_mes_frequents/erto-coronavirus/
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-8-2020-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-impacto-economico-social-covid-19-26532892?ancla=9603608
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de quotes:

· erte per impediment

adreçat a empreses que no poden desenvolupar la seva activitat com a conseqüèn-
cia de noves restriccions o mesures adoptades per autoritats nacionals o estran-
geres, a partir de l’1 d’octubre de 2020. tindran una exoneració en les seves cotit-
zacions ala seguretat social durant el període de tancament fins al 31 de gener de 
2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial si tenen menys de 50 treballa-
dors i del 90% si tenen 50 treballadors o mes.

· erte per limitacions

adreçat a empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en 
algun dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures 
adoptades per autoritats espanyoles. Les exoneracions a la seguretat social son 
decreixents entre octubre 2020 i gener 2021.

 

 

a tenir en compte que desapareix l’ertO per rebrot i esposen en marxa aquests 
dues modalitats noves d’ertOs. 

-          s’estableix un règim específic en matèria de beneficis en les cotitzacions a 
la seguretat social per aquelles empreses que pertanyen a sectors amb un aelvada 
taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació y una reduïda 
taxa de recuperació de l’activitat.

-          en la prestació per desocupació associada als ertOs no es reduirà el per-
centatge de base reguladora a partir dels sis mesos de prestació, ni es consumeix 
atur de cara a futures prestacions.

-          els treballadors fixes discontinus podran percebre una prestació extraor-
dinària.

-          es mantenen els límits relacionats amb el repartiment de dividends i trans-

Empreses 
amb menys de 
50 persones 
treballadores

Empreses 
amb 50 o més 
persones 
treballadores

Octubre
2020

Novembre 
2020

Desembre 
2020

Gener
2021

100%

90%

90%

80%

85%

75%

80%

70%



Resum de mesuRes econòmiques

14

parència fiscal associats als beneficis dels ertOs recollits a l’article 5 del real 
Decreto-l sanciOns Per ertOs cOnsiDerats incOrrectes ey 24/2020, de 26 de 
juny.

- s’estableix una nova salvaguarda de la ocupació de 6 mesos.

SANCIONS PER ERTOS CONSIDERATS INCORRECTES

en aquells ertOs concedits que, en revisió posterior, es considerin incorrectes o no 
prou justificats es sancionarà l’empresa. a més, serà l’empresa qui haurà de tornar 
al sePe les prestacions que hagi percebut el treballador. L’empresa podrà deduir 
aquestes quantitats de la nòmina dels treballadors.

Mesures De suPOrt a Les MicrOeMPrePreses, treBaLLaDOrs autÒnOMs, Les 
eMPreses cOOPeratiVes i De L’ecOnOMia sOciaL

Decret LLei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en ma-
tèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la cOViD-19.

CONVOCATÒRIA PENDENT DE PUBLICACIÓ

té per objecte l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models 
de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu del manteniment de l’ocupació i 
la millora de l’ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat 
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els 
treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l’economia social. 

s’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia 
d’empresa objecte de l’ajut:

1. Destinada al suport dels treballadors de microempreses i autònoms que ocupin 
fins a 10 treballadors.

La quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000 euros, desglos-
sada en els conceptes següents: 

a) un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment 
del projecte. 
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b) un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació pel desenvo-
lupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en 
sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmi-
ca per a empreses cooperatives i de l’economia social mitjançant processos 
d’intercooperació i a través d’actuacions estratègiques, per tal d’aportar a aques-
tes empreses eines i solucions per poder afrontar millor els nous reptes de la nova 
realitat socioeconòmica. Beneficiaris: cooperatives.

L’import màxim de l’ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin 
incórrer les entitats que participen en el projecte singular de reactivació so-
cioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l’article anterior, amb el límit 
de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l’eix a, B o c, respectivament

Més informació:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_
Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_deco-
nomia_social

inscriPciÓ PrèVia DeLs ajuts eXtraOrDinaris Per aL ManteniMent De 
L’actiVitat ecOnÒMica enFrOnt De La cOViD-19 Per a PersOnes treBaLLaDOres 
autÒnOMes inDiViDuaLs O PersOnes treBaLLaDOres autÒnOMes Que FOrMin 
Part D’una MicrOeMPresa

ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s’obre el tràmit 
d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat 
econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes 
individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microe-
mpresa.

registre previ per accedir als ajuts extraordinaris per als autònoms. L’ordre 
d’inscripció al registre no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajut.

termini

el formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del 30 de nov-
embre i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_deconomia_social
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_deconomia_social
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20072_Mesures_de_suport_a_microempreses_autonoms_cooperatives_i_empreses_deconomia_social
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tramitació

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-
per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-cOViD/prestacio-economica-profes-
sionals-arts-esceniques-visuals-musica-audiovisual/.

ajuts eXtraOrDinaris Per a PersOnes treBaLLaDOres autÒnOMes inDiVi-
DuaLs, PersOna FÍsica, O PersOnes treBaLLaDOres autÒnOMes Que FOrMin 
Part D’una MicrOeMPresa

Persones beneficiàries 

a) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta al règim 
especial de treballadors autònoms o per compte propi de la seguretat social (reta) 
i que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb 
persones treballadores a càrrec. 

b) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta a una mu-
tualitat com a sistema alternatiu al reta i que exerceixin l’activitat econòmica 
com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec. 

c) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta al reta, o 
bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al reta, i que hagin constituït una 
empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al reta o a una mutuali-
tat com a sistema alternatiu al reta, sempre que la cooperativa estigui formada 
per tres socis com a màxim, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior a la 
convocatòria. 

no poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes 
col·laboradores. 

La quantia de l’ajut és un import fix de 2.000 euros. 

Pendent convocatòria

2. AJUTS PER SECTORS D’ACTIVITAT

accés eXtraOrDinari a La PrestaciÓ Per DesOcuPaciÓ DeLs artistes

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/prestacio-economica-professionals-arts-esceniques-visuals-musica-audiovisual/.
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/prestacio-economica-professionals-arts-esceniques-visuals-musica-audiovisual/.
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/prestacio-economica-professionals-arts-esceniques-visuals-musica-audiovisual/.
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/prestacio-economica-professionals-arts-esceniques-visuals-musica-audiovisual/.
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Real DecReto-ley 17/2020, de 5 de mayo (artículo 2)

BENEFICIARIS

Les persones treballadores que com a conseqüència de la crisi sanitària deriva-
da de la cOViD-19 no puguin continuar realitzant l’activitat laboral que va donar 
lloc a la seva inclusió en el règim general com a artistes en espectacles públics ,  
sempre que no estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per 
desocupació o ordinària prevista en article 262 i següents de el text refós de la Llei 
general de seguretat social. 

no es poden trobar afectats per procediments de suspensió de contractes i reduc-
ció de jornada regulades pel reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’cOViD-19

TERMINI 

Del 5 de maig i fins la finalització del exercici 2020

SOL·LICITUD

a través del sePe:

(https://www.sepe.es/homesepe/cOViD-19/acceso-extraordinario-prestacion-desem-
pleo-artistas.html)

suBVenciOns Per cOMPensar Les PèrDues Per La reDucciÓ FOrÇaDa DeLs 
aFOraMents en esPais escènics i MusicaLs aMB MOtiu De La crisi sanitÀria 
OcasiOnaDa Per La cOViD-19

RESOLUCIÓ CLT/3161/2020, de 30 de novembre, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció 
forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sa-
nitària ocasionada per la COVID-19, per al període 2020-2021 (ref. BDNS 536927).

RESOLUCIÓ CLT/3058/2020, de 25 de novembre, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de sub-
vencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
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en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques 
i privades que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit 
mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit 
una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen.

els destinataris de les subvencions poden ser algun dels dos tipus de persones 
següents:

1) ser el gestor directe o indirecte d’un espai escènic o musical ja sigui perquè n’és 
la persona propietària o com a conseqüència d’un acord, conveni o contracte amb 
el seu propietari. 

2) ser el promotor d’un concert o espectacle de pagament que hagi llogat o tingui 
cedit, sense cap cost, un espai escènic o musical. 

no es subvencionen la suspensió total dels espectacles o concerts per ordre de les 
autoritats sanitàries.    

els concerts o espectacles que es poden beneficiar d’aquesta s’han d’haver realit-
zat durant el període que determini la convocatòria corresponent.

L’import de la subvenció es calcula: 

a)en primer lloc, es calcula el diferencial entre el nombre d’entrades que represen-
ten per a cada espai escènic o musical el 66% del seu aforament oficial, que és el 
percentatge mitjà d’ocupació considerat necessari per compensar despeses, i el 
50%, que és l’aforament màxim que es permet.

b)en segon lloc, prenent com a base aquest diferencial de nombre d’entrades, es 
calcula l’import que representen, tenint en compte el preu mitjà de les entrades 
efectivament venudes per a aquell concert o espectacle i el nombre de representa-
cions o actuacions que se’n facin, segons el que es declari en la memòria econòmi-
ca que s’ha de presentar.

La quantia de la subvenció per a cada representació o actuació és el resultat de 
multiplicar el diferencial (el 16% de l’aforament oficial) pel preu mitjà de les entra-
des del concert o espectacle de pagament, amb un màxim de 2.500 euros. 

c)s’estableix un límit màxim de l’import del preu mitjà de les entrades del concert 
o espectacle, a efectes de calcular l’import de la subvenció, segons l’aforament de 
l’espai: 
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  Menys de 400 localitats: 12 euros de preu mitjà màxim.
  entre 400 i 1.000 localitats: 13 euros de preu mitjà màxim 
  Més de 1.000 localitats: 15 euros de preu mitjà màxim 

La quantia mínima de la subvenció per cada representació o actuació és de 600 
euros, independentment del resultat del càlcul de l’import de la subvenció.

La quantia màxima de la subvenció per cada representació o actuació és de 10.000 
euros

termini sol·licituds:

Del 9 de desembre del 2020 al 3 de juny del 2021

tramitació:

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/subvencions-per-compensar-
les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-
amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-cOViD-19?category=74099878-
a82c-11e3-a972-000c29052e2c

suBVenciOns en L’ÀMBit De Les actiVitats De restauraciÓ, eLs centres 
D’estètica i BeLLesa, eLs Parcs inFantiLs PriVats, L’Oci nOcturn i eLs estaBLi-
Ments cOMerciaLs situats en un centre O recinte cOMerciaL

resOLuciÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i be-
llesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats 
en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tan-
cament decretades per pal·liar els efectes de la cOViD-19.

resOLuciÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, 
els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un 
centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament 
decretades per pal·liar els efectes de la cOViD-19. 

seran beneficiaris:

1)els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin 
titulars d’un centre d’estètica i bellesa, d’un parc infantil privat, o d’un establiment 
o local que es trobi dins d’un centre o un recinte comercial, donades d’alta en el 
cens de  l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament.

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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2)Les fundacions que tenen com a objecte social l’atenció i/o inserció sociolaboral 
de persones en risc d’exclusió social, que explotin una activitat de restauració i 
tinguin la corresponent llicència d’activitat concedida i que varen ser obligades a 
tancar la seva activitat de restauració.

3)els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, dona-
des d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades 
al tancament, suspenent l’obertura al públic dels locals i establiments que desen-
volupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, sala 
de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, bar musical, karaoke i 
discoteques de joventut.

La subvenció atorgada consistirà en una aportació única per persona beneficiària: 

Àmbit 1.

  - Bars, restaurants, cafeteries, aportació única de 2.000 euros.

  - centres d’estètica i bellesa, aportació única de 1.500 euros.

  - establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació   
  única de 3.000 euros.

Àmbit 2.1. Parcs infantils privats, aportació única de 9.000 euros.

Àmbit 2.2. Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb especta-
cles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques 
de joventut i karaokes, aportació única de 10.000 euros per a establiments de 
menys de 10 treballadors, i aportació única de 20.000 euros per a establiments de 
10 o més treballadors.”

el criteri d’atorgament dels ajuts serà l’ordre cronològic de presentació de les 
sol·licituds fins l’exhauriment del pressupost.

en el cas dels titulars de bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, 
l’ordre de concessió s’iniciarà pels sol·licitants que no han rebut cap subvenció

termini sol·licituds:

Per les subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci 
nocturn, el termini és de 12:00 hores del 26 de novembre fins a les 14:00 hores del 
dia 30 de desembre de 2020.

tramitació:
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https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-
per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-noc-
turn-establiments-comercials/

suBVenciOns Per a autÒnOMs i eMPreses DeL sectOr turÍstic De cataLunYa 
aFectats ecOnÒMicaMent Per Les cOnseQÜències De La cOViD-19.

ReSolUcIÓ eMc/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la 
línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de catalunya 
afectats econòmicament per les conseqüències de la cOViD-19.

Modificació amb la resOLuciÓ eMc/2928/2020, de 17 de novembre.

Persones beneficiàries:  professionals autònomes i les empreses turístiques do-
nades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin 
activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories 
següents:

a) guies de turisme de catalunya habilitats. 

b) titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, aparta-
ments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

c) agències de viatges.

d) establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contri-
bueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot 
enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. 

a l’efecte d’aquestes bases, s’hi entenen incloses les activitats següents: con-
gressos i turisme de reunions. rutes guiades, culturals, sortides de coneixement 
del patrimoni i el medi natural i excursions. senderisme. cicloturisme. enoturisme. 
ecoturisme. activitats aquàtiques i nàutiques. activitats desenvolupades en parcs 
de natura, aquàtics i temàtics.  s’hi inclouen també les explotadores d’habitatges 
d’ús turístic.

requisits:

a) en el cas de les persones treballadores autònomes, han d’estar donades d’alta 
en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (reta) en el 
moment de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de març de 2020. 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-nocturn-establiments-comercials/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-nocturn-establiments-comercials/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-nocturn-establiments-comercials/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-nocturn-establiments-comercials/
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b) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a catalunya. 

c) complir les obligacions tributàries i legals descrits a les bases i acreditar-les 
mitjançant la signatura de la declaració responsable que s’inclou a l’imprès de 
sol·licitud de l’ajut i que es regula en la base 5.8. 

Quantia dels ajuts 

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

els guies de turisme de catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros. 

els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1 les quanties se-
güents: 

-autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 
euros. 

-empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros. 

-empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros. 

-en el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articu-
lada en dos trams. empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros. 
empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros. 

a l’efecte d’aquesta resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treba-
lladores que les empreses han tingut de mitjana l’any 2019. en el cas d’empreses 
que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de perso-
nes treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activi-
tat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma. 

termini sol·licituds: 
Des de les 9 del matí del 26 de novembre fins a les 14h del dia 30/12/2020

tramitació:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-
per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/
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ajuts Per a eMPreses, PersOnes treBaLLaDOres autÒnOMes i entitats DeL 
tercer sectOr D’actiVitat eXtraescOLars i LLeure eDucatiu.

ReSolUciÓ eDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s’aprova la convo-
catòria extraordinària per a la concessió d’ajuts destinats a pal·liar els perju-
dicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats 
extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168).

DECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràc-
ter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Modificació amb el DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre

Beneficiaris:

a) Les federacions, les coordinadores d’entitats i les entitats no federades 
d’educació en el lleure, inscrites al cens d’entitats juvenils de la Direcció general 
de joventut que s’estiguessin realitzant activitats de cap de setmana a data 30 
d’octubre de 2020. 

b) Les entitats inscrites al cens d’entitats juvenils de la Direcció general de jo-
ventut amb activitats de lleure educatiu entre setmana que estiguessin realitzant 
activitats a data 30 d’octubre de 2020. 

c) Les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents pri-
vats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares 
d’alumnes o les fundacions, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats 
econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats, que prestin amb els 
seus propis mitjans alguna de les activitats extraescolars o de lleure educatiu i 
que s’estiguessin realitzant activitats a data 30 d’octubre de 2020. 

d) Les entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o 
gestores d’instal·lacions juvenils inscrites al registre d’instal·lacions juvenils de la 
Direcció general de joventut.-

Quantia ajut

a) Les federacions i coordinadores d’entitats o bé entitats no federades d’educació 
en el lleure, inscrites al cens d’entitats juvenils de la Direcció general de joventut:  
500,00 euros per entitat federada o associada a les federacions i coordinadores 
d’entitats; 500,00 euros per cada entitat no federada. 

b) ajut dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realit-
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zen activitats extraescolars i de lleure educatiu: 3.500,00 euros per sol·licitant.

c) ajut per a entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils: 5.000,00 
euros per sol·licitant. 

termini de presentació de les sol·licituds 

Des de les 9:00 hores del 3 de desembre de 2020 fins a les 20:00 hores de l’11 de 
desembre de 2020.

tramitació

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-
per-empreses-i-autonoms/ajuts-sector-lleure-educatiu-activitats-extraescolars/

suBVenciOns Per a ceLLers aMB DenOMinaciÓ D’OrÍgen

ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen 
afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Beneficiaris/àries

els cellers inscrits en alguna de les denominacions d’origen de catalunya que tin-
guin treballadors/ores d’alta afiliats al sistema especial per a treballadors/ores per 
compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre el 14 de març i el 
31 de desembre de 2020.

Requisits:

haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període 
inclòs entre el 14 de març de 2020 i el 20 de juny de 2020, amb la finalització de 
l’última pròrroga de l’estat d’alarma.

Quantia:

La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada 
treballador/a d’alta al sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri 
agraris en algun moment del període inclòs entre i el 31 de desembre de 2020. 

L’alta al sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris pot ser 
anterior al 14 de març i la baixa, si s’escau, ha de ser en una data posterior. 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-sector-lleure-educatiu-activitats-extraescolars/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-sector-lleure-educatiu-activitats-extraescolars/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-sector-lleure-educatiu-activitats-extraescolars/
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L’import de la subvenció és en funció de la durada de l’alta de cada treballador/a 
al sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris: 

a) 900,00 euros per una durada entre 2 mesos i menys de 4. 

b) 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més. 

L’import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària (no per treballador) 
és de 6.000,00 euros.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verifica-
ció i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament per via electrò-
nica mitjançant el canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Sol·licituds i termini de presentació

el termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 h del 20 de nov-
embre de 2020 i restarà obert fins al 17 de desembre de 2020, a les 12.00 h, o fins a 
exhaurir el pressupost per a aquest concepte.

en cas que el volum de sol·licituds presentades evidenciï, abans de la data de 
finalització del termini, que el pressupost previst en aquesta resolució s’exhaurirà, 
es tancarà el canal d’entrada de sol·licituds mitjançant la publicació d’una nota al 
portal corporatiu de tramitació canal empresa. a partir d’aquest moment, la pre-
sentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

ajut eXtraOrDinari Per entitats DeL tercer sectOr sOciaL DeDicaDes a 
L’atenciÓ i La DeFensa DeLs Drets sOciaLs De cOL·Lectius VuLneraBLes i en 
risc D’eXcLusiÓ

DecRet lleI 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats 
del tercer sector social.

Objecte i finalitat de l’ajut 

s’estableix un ajut extraordinari i puntual, de pagament únic, que té per finalitat 
afavorir el manteniment de l’activitat de les entitats del tercer sector social dedi-
cades a l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc 
d’exclusió, atès que han patit una afectació en el funcionament dels seus serveis 
d’atenció a les persones i de les activitats de voluntariat, a conseqüència de les 
restriccions i necessitats imposades en el marc de la pandèmia de la cOViD-19, a fi 
de permetre’ls que segueixin prestant aquesta atenció. 

http://canalempresa.gencat.cat
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entitats beneficiàries i import

 1. Les fundacions, les associacions i les cooperatives d’iniciativa social que tenen 
com a finalitat l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i 
en risc d’exclusió, i que així consti en els seus estatuts – import fix de 10.000 euros

2. Les federacions i les associacions que estiguin constituïdes per les entitats que 
preveu el punt 1, amb la mateixa finalitat d’atenció i defensa dels drets socials de 
col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió – import fix de 20.000 euros

atorgament, pagament i compatibilitat 

aquest ajut s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no 
competitiva, fins que s’exhaureixi la partida pressupostària destinada a aquest 
efecte. 

sol·licitud i acreditació dels requisits 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i 
la seva justificació s’han de presentar segons els models normalitzats i seguint les 
indicacions que estaran disponibles a l’espai tràmits de la seu electrònica de la 
generalitat de catalunya. 

termini

el termini per presentar les sol·licituds quedarà obert fins que s’exhaureixi la dota-
ció designada a l’efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s’ha exhaurit 
abans, fins al 15 de desembre de 2020.

3. MESURES EN RELACIÓ ALS SUBMINISTRAMENTS, HIPOTEQUES I LLOGUER

BOnus sOciaLs D’eLectricitat Per a autÒnOMs

real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març (article 28 )

Dret a percepció de bonus socials per part de treballadors autònoms que hagin 
cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència de 
covid-19

TERMINI

Fins al 30 de juny de 2021.
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QUANTIA

seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descomp-
te en la factura elèctrica:

 - els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de   
 l’cOViD 19 que compleixin els requisits establerts.

           - els treballadors autònoms que a, causa de l’cOViD 19, hagin vist disminuir                                
 la seva facturació un 75% respecte a l’semestre anterior que compleixin els  
 requisits establerts

SOL·LICITUD

es pot sol·licitar a través de telèfon, correu electrònic, correu ordinari a les dife-
rents comercialitzadores que contractades o bé a través dels diferents formularis 
que han establert les companyes, a la seva web.

https://www.bonosocial.gob.es/#como

Mesures De suPOrt a L’actiVitat ecOnÒMica DesenVOLuPaDa en LOcaLs De 
negOci arrenDats

DecRet lleI 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

La generalitat mitjançant el Decret LLei 34/2020, ha publicat els detalls de la me-
sura sobre la  possibilitat de forçar la modificació contractual dels arrendaments 
de locals.

si, com a conseqüència de la pandèmia de la cOViD-19, l’autoritat competent 
decreta mesures de suspensió de l’activitat o de restricció de l’aprofitament mate-
rial de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i co-
mercials, la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o 
d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions 
del contracte. 

Què succeeix si no hi ha acord entre les dues parts? 

en el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en 
el termini d’un mes a comptar del requeriment previst anteriorment, s’apliquen les 
regles següents:

https://www.bonosocial.gob.es/#como
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a) en cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, la renda i altres quan-
titats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un cinquanta per cent 
respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió. 

b) en cas de restricció parcial de l’aprofitament material del l’immoble, la ren-
da i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir, mentre 
durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua 
d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament 
o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma. 

c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a 
l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i 
b).  és a dir, un restaurant que pugui només oferir aquests serveis, s’entendrà que 
tindrà dret a la reducció del 50%.

d) La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi total o parcial-
ment a l’obligació de pagar les referides rendes i altres despeses degudes que 
hagin vençut, totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de 
les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties diposi-
tades en l’organisme oficial competent. 

e) es podran fer servir les garanties o dipòsits (tret de la fiança legal) per pagar les 
rendes i la part arrendatària tindrà el termini d’1 any per a restituir-les.

La reducció en el lloguer només s’aplica a partir de la data del requeriment de mo-
dificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària. 

aquest Decret llei entra en vigor amb data 22 d’octubre de 2020.

reBaiXa FiscaL DeL cÀnOn De L’aigua esPecÍFic Que Paguen Les eMPreses DeL 
sectOr turÍstic

DecRet 12/2020, de 10 d’abril (capítol ii, article 3)
aquesta mesura consisteix en la no aplicació en les factures o liquidacions corres-
ponents als mesos que van d’abril a desembre de l’any 2020 dels mínims de factu-
ració específics de cànon de l’aigua (3m3 per plaça d’ocupació i mes), en funció de 
les places nominals dels establiments hotelers, càmpings o assimilables, que, com 
a tals mínims de facturació, que no de consum, es liquiden si el consum real és 
mes baix.

en el seu lloc, es determina l’aplicació d’un mínim de 6m3 per establiment, que és 
el previst amb caràcter general per la resta dels usuaris domèstics, industrials i 
assimilables.
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en resum, els establiments hotelers i càmpings pagaran fins el 31 de desembre de 
2020 el cànon de l’aigua per l’aigua que consumeixin, sempre que el consum sigui 
superior a sis metres cúbics al mes.

4. MESURES MUNICIPALS

BOniFicaciOns en eLs LLOguers DLes centres D’eMPreses MuniciPaLs De saBa-
DeLL

Bonificació del 50% de la quota del lloguer per a empreses i persones emprene-
dores allotjades als centres municipals d’empreses (Centre d’Empreses Indus-
trial i Centre de Promoció Empresarial)  des  del 22 de juny  fins al 21 de desem-
bre.

5. FINANÇAMENT I AVALS

aVaLs icO Per a Les eMPreses i autÒnOMs (icO) 

Real DecReto-ley 8/2020, de 17 de marzo

QUI HO GESTIONA

L’instituto de crédito Oficial, en col·laboració amb les entitats financeres. cal anar 
a l’entitat financera que hagi subscrit acord de col·laboració amb l’icO.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves enti-
tats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o 
renovació de les existents.

QUI POT SOL·LICITAR

empreses i persones autònomes afectades pels efectes cOViD-19 i sempre que els 
sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en 
procediment concursal a 17 de març de 2020. 

L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades 
per autònoms i pimes. 

Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60 de 
les renovacions.

QUAN ES POT SOL·LICITAR
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Sol·licituds obertes. La concessió dels avals serà fins el 30 de juny de 2021

Pots consultar més informació sobre les seves característiques i tramitació en el 
següent enllaç: 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

aVaLs i Préstecs Per cOBrir La LiQuiDitat De Les PiMes cataLanes: icF i aVaLis

avalis de catalunya  i l’icF avalen el 100% 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: préstecs de l’icF entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’avalis pel 100% del 
principal.

tramitació: 

https://web.finempresa.cat/icf/presentaciosolicitud.do?reqcode=inici&set-
locale=ca_es 

Més informació sobre condicions:

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-avalis-liquiditat-
covid-19

icF eurocrèdit - cOViD-19

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la 
crisi de la cOViD-19.

import: de 250.000€ a 2.000.000€

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions 
preferents gràcies al finançament del Fons europeu de Desenvolupament regional 
(FeDer) de la unió europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té 
l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

termini:  fins el 30/11/2020.

Més informació sobre condicions: 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-avalis-liquiditat-covid-19
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-avalis-liquiditat-covid-19
http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/periode_de_programacio_2014-2020/
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19
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Préstecs De L’icF Per a eMPreses cuLturaLs

el Departament de cultura, a través de l’icec i l’icF ha impulsat una línia de fi-
nançament, de 10 milions d’euros, per a empreses culturals afectades pel cOViD-19.

els préstecs serviran per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses 
culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialitza-
ció i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres, que 
s’hagin vist afectades per aquesta situació de contingència.

imports: 

Préstecs per a inversió, entre 20.000 i 1.000.000 euros 

Préstecs per a circulant entre 20.000 i 600.000 euros 

Més informació sobre condicions: 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/bens-culturals-financament-
cultura

Préstecs De L’icF Per a cOOPeratiVes i ecOnOMia sOciaL

Préstecs per a empreses de l’economia social i cooperativa per finançar inversions, 
necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitza-
cions de les pròpies empreses.

 L’icF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i 
gestiona el préstec.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció 
del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de treball, afers 
socials i Famílies.

Beneficiaris: 

 · societats cooperatives, incloses les agràries.

 · societats laborals i federacions de cooperatives.

 · societats agràries de transformació.

 · Les federacions de les entitats de l’economia social 

 · empreses d’inserció.

 · centres especials de treball.

 · Fundacions i associacions inscrites al registre d’entitats, serveis i establi 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/bens-culturals-financament-cultura
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/bens-culturals-financament-cultura
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  -ments de serveis socials (reses) que realitzin activitat econòmica.

imports: 

 · Préstecs per a inversió, fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000  
   euros i un màxim d’1 milió d’euros 

 · Préstecs per a circulant, entre 30.000 euros i màxim 100.000 euros.

 · Préstecs per a capitalització, entre 10.000 euros i màxim 60.000 euros

Més informació sobre condicions: 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/economia-social-cooperativa

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/economia-social-cooperativa
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11. Ajuts lloguer domicili habitual

RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les 
condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i 
social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.

NO VIGENT. (Termini finalitzat  el 3 de juliol de 2020)

L’habitatge per al qual se sol·licita l’ajut ha de constituir el domicili habitual 
i permanent de la persona sol·licitant, que és l’habitatge en el qual s’acredita 
l’empadronament.

 MODALITATS

a) ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer. 

b) ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

 PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones físiques majors d’edat que els sol·licitin han d’acreditar estar en 
situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la 
cOViD-19, mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

a) Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels 
membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, expedient de regula-
ció temporal d’ocupació (ertO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu 
de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una 
pèrdua d’ingressos.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes 
anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors amb caràcter general, el límit 
de tres vegades l’iPreM. aquest límit es pot incrementar en certs casos (nombre 
de fills a càrrec, persones amb discapacitat, persones amb malalties, majors de 65 
anys).

c) Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de 
l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la co-
munitat) resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar.

d) Que la persona sol·licitant tingui la residència legal a catalunya.

e) Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer i que consti-
tueixi el seu domicili habitual. en el cas de cotitularitat del contracte, en què el 
coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell 

3. GUIA SOBRE 
LES AFECTACIONS 
A LES PERSONES 
ASSALARIADES 
I ATURADES EN 
RELACIÓ AL NOU 
CORONAVIRUS
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3. GUIA  SOBRE LES AFECTACIONS  A LES PER-
SONES ASSALARIADES I ATURADES EN RELACIÓ 
AL NOU CORONAVIRUS
1. NORMATIVES LABORALS:

 1.1 nOrMatiVa LaBOraL en relació al teLetreBaLL (e-treBaLL)

           · caràcter preferent del teletreball com a mesura organitzativa.                
   artículo 5 real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de març

 https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf

 · estableix una pròrroga del caràcter preferent del teletreball de dos   
 mesos. artíclo 15 real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril

 https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf

el teletreball com a mesura organitzativa: 

en els casos que no estigui establert ja el teletreball, es pot adoptar aquest siste-
ma de treball de forma excepcional, per a desenvolupar les tasques imprescindi-
bles que no es puguin desenvolupar en el centre físic habitual, d’acord als procedi-
ments regulats en l’estatut dels treballadors. en tot cas aquesta mesura requereix:

 · Que es configuri com una mesura de caire temporal i extraordinària.

 · Que s’adeqüi a la legislació laboral

 · Que no suposi una reducció de drets en matèria de seguretat i salut ni una  
 reducció de drets professionals.

 · Que no suposi cap cost per a les persones treballadores la disponibilitat de  
 medis tecnològics.

Per a més informació:

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/gua_Definitiva.
pdf

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/
recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
http://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
http://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
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1.2 nOrMatiVa LaBOraL en relació a les opcions de cOnciLiaciÓ LaBOraL 

1.2.1 Opcions de conciliació laboral que es pot acollir una persona que ha 
de tenir cura d’un familiar durant la situació d’emergència provocada pel 
COVID-19

L’article 6 del reial decret llei 8/2020, estableix que les persones treballadores per 
compte d’altre que acrediten deures de cura respecte del cònjuge o parella de 
fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la 
persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o 
a la reducció d’aquesta quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades 
amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del cO-
ViD-19.

S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals relacionades amb 
el cOViD19, quan:

 - Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per cui- 
    dar a un familiar per raons d’edat, malaltia o discapacitat. 

 - Quan les autoritats governatives prenguin mesures relacionades amb el            
          cOViD-19 que impliquen tancament de centres educatius o de qualsevol  
 altra naturalesa que dispensaven cura o atenció a les persones necessi 
 tades d’aquests.

1.2.2. Tipus d’adaptació de jornada laboral:

L’adaptació es pot concretar en: un canvi de torn, alteració d’horari, horari 
flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de 
funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent-hi la prestació 
de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigui dis-
ponible en l’empresa o que puguin implantar-se de manera raonable i propor-
cionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures.

1.2.3. Sol·licitud de l’adaptació de la jornada:

el pas inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en 
el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, 
tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona 
treballadora i les necessitats d’organització de l’empresa.
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empresa i persona treballadora han d’arribar a un acord.

 · Pla MecuiDa. 

 artículo 6 real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de març

 https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/dof/spa/pdf

 · estableix una pròrroga del Plan MECUIDA de dos mesos. 

 artíclo 15 real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril

 https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/dof/spa/pdf

 · estableix una pròrroga del Plan MecuiDa fins el 31 de gener de 2021

 article 22 - Disposició addicional tercera

 https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOe-a-2020-11043.pdf

 

 1.3 eXPeDients De reguLaciÓ teMPOraL D’OcuPaciÓ (ertO)

Es prorroguen els ERTO’s vinculats al COVID-19 fins al 31 de gener de 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOe-a-2020-11416.pdf

caPÍtuLO ii Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal 
de actividad para evitar despidos. artículo 22 a 28. real Decreto-ley 8/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOe-a-2020-3824.pdf

EN QUÈ CONSISTEIX

suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa direc-
te en pèrdues d’activitat com a conseqüència del cOViD-19, inclosa la declaració 
de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament 
temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en 
general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subminis-
tres que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de 
l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la 
plantilla o a la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat 
sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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d’una situació de força major.

així doncs, es pot realitzar un ERTO per causes vinculades a la pandèmia:

 - ertO de força major (ex: tancament de centres, falta de subministres   
 per a seguir amb la producció, restriccions de mobilitat, el contagi...)

 - ERTO per causes Econòmiques, organitzatives, tècniques o de produc 
  ció.

 - ERTO per limitació o impediment de desenvolupament de l’activitat de  
 les empreses, com a conseqüència de mesures restrictives o de conten 
 ció de la COVID adoptades per les autoritats competents. 

 https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOe-a-2020-11416.pdf

TIPUS

els classifiquem en dos tipus:

 - De suspensió de contracte de treball: en aquest cas es suspenen els contrac-
tes de treball. Les persones afectades no tindran que prestar servei mentre duri 
l’ertO i, en conseqüència, tampoc es cobra el salari. La persona treballadora cobra-
ria l’atur.

- De reducció de jornada: es redueix la jornada entre un 10 i un 70% podent distri-
buir-se per dies complerts o hores cada dia. es redueix el salari proporcionalment i 
es cobra l’atur la part proporcional de la jornada reduïda.

AFECTACIONS A LES PERSONES TREBALLADORES

· Les persones treballadores afectades  tindran dret a la prestació contributiva 
per desocupació encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim 
necessari per a això.

· Per a les persones treballadores afectades, no computarà el temps en què es 
percep la prestació per desocupació de nivell contributiu als efectes de con-
sumir els períodes màxims de percepció establerts.

· No es consumirà l’atur. així, els períodes de desocupació consumits durant 
aquesta suspensió no perjudicaran el reconeixement de futures prestacions per 
desocupació.

· La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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les bases dels últims 180 dies cotitzats.

· La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de sus-
pensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de 
les causa.

· La percepció serà del 70% de la base reguladora, amb millores d’aquestes quan-
ties en cas de tenir fills menors a càrrec. Durant 6 mesos es cobrarà el 70%, a partir 
de 6 mesos se’n cobrarà el 50%.

hi ha tres trams màxims de pagaments a la seguretat social:

 - treballadors/es amb més de 2 fills, 1.411,83 € bruts

 - treballadors/es amb 1 sol fill, 1.254,96 € bruts

 - treballadors/es sense fills, 1.098,09 € bruts

 el sePe regularitzarà d’ofici l’augment de les prestacions de les persones   
 afectades per ertO que correspongui per tenir fills/es a càrrec. 

 Per a més informació:

 http://www.sepe.es/homesepe/Personas/distributiva-prestaciones/cuantias- 
 anuales.html
 - No té cap efecte sobre la cotització. es manté la consideració d’aquest  
 període com efectivament cotitzat amb caràcter general.

 - en finalitzar l’ertO, els treballadors/es s’incorporaran a la feina amb   
 tots el drets i condicions salarials, de jornada, antiguitat, etc...que tenien  
 abans d’iniciar-se l’expedient. en cas d’acomiadament posterior, el període  
 d’ertO computaria a l’efecte d’indemnització.

 - com tramitar la prestació en cas d’estar afectat per un ERTO:
 · si en algun moment heu estat inscrits a les Oficines de Treball, no és  
 necessari fer cap tràmit. El SEPE tramitarà la vostra prestació de forma  
 automàtica.
 · si no havíeu estat inscrits amb anterioritat a les Oficines de treball cal que  
 us inscriviu seguint les instruccions d’aquest enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-
com-a-demandant-docupacio/

 · si tens un contracte temporal que finalitza abans de la fi del ertO, mentre  
 aquest duri es continuarà percebent la prestació que deriva del mateix.   

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/Cuantias-anuales.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/Cuantias-anuales.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
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 Quan finalitzi hauràs de sol·licitar la prestació que et correspongui.

amb data 12 de maig s’ha publicat un reial Decret que modifica el de data 17/3 
sobre els erte’s i modifica algunes disposicions de cara a les noves etapes de la 
pandèmia.

els punts mes importants recollits en aquest reial Decret:

Les empreses que continuen en situació de força major derivada del covid19 sense 
poder reiniciar l’activitat s’allarga l’ertO fins el 30 de setembre del 2020. 

-Les empreses que puguin recuperar parcialment l’activitat aniran recuperant les 
persones treballadores en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva 
activitat, donant prioritat els ajustos en termes  de reducció de jornada.

aquests canvis no apliquen als ertO’s per causes econòmiques, tècniques, organit-
zatives i de producció comunicats a partir del confinament.

totes les mesures extraordinàries de protecció de l’atur s’allarguen fins el 30 de 
setembre del 2020.

es manté a la disposició addicional sisena la salvaguarda de la feina, amb el com-
promís de l’empresa de mantenir el treball durant el sis mesos a partir de la repre-
sa de l’activitat, encara que sigui parcial o nomes afecti a una part de la plantilla.

nomes deixarà d’aplicar-se en casos d’acomiadament declarat procedent. tampoc 
en els contractes temporals quan expiri el temps de durada o la realització de 
l’obra i servei pel que es va motivar el contracte.

De tota manera aquest compromís es valorarà segons els sectors i les normatives 
laborals i la variabilitat i estacionalitat del treball.

no aplicarà el compromís a les empreses que hi hagi risc de concurs de creditors.

 · causes que poden motivar el retard en el reconeixement d’un ertO i   
 com és podem solucionar.

http://www.sepe.es/homesepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/
detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=causas-motivo-retraso-reconoci-
miento-ertes-vias-solucion-covid19

Mes informació: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=causas-motivo-retraso-reconocimiento-ertes-vias-solucion-covid19
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=causas-motivo-retraso-reconocimiento-ertes-vias-solucion-covid19
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=causas-motivo-retraso-reconocimiento-ertes-vias-solucion-covid19
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOe-a-2020-4959.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOe-a-2020-6838.pdf

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LES AFECTACIONS DELS ERTOS A LES PERSO-
NES TREBALLADORES: 

Em poden acomiadar? 

el covid19 no justifica, en cap cas, la imposició d’un permís sense sou o un acomia-
dament. L’empresa no pot decidir de manera unilateral la modificació de vacances 
acordades, però es poden articular mecanismes de flexibilitat negociats com ara 
borses d’hores o adaptacions del calendari laboral. 

Si una empresa demana un ERTO, quant trigarà la persona treballadora a co-
brar l’atur?

això depèn del servei d’Ocupació estatal. 

Què he de fer per cobrar la prestació d’atur?

Per tal de facilitar la tramitació de les prestacions, per part del servei Públic 
d’Ocupació estatal s’està treballant en la regulació d’un procediment que perme-
ti la tramitació de l’atur sense necessitat de presentació de sol·licitud individual. 
Per això, els treballadors i les treballadores afectats per l’ertO, de moment, no 
han de presentar cap sol·licitud, fins que s’informi dels tràmits en els propers 
dies.

En un ERTO hi ha indemnització?

no, n´hi ha, ja que no finalitzes la teva relació amb l’empresa. només reps el salari 
o la part proporcional del mes treballat i la liquidació de les vacances pendents de 
gaudir generades fins a l’inici de l’ertO.

I els treballador/es amb contractes eventuals?

també passen a l’ertO, amb l’excepció que quan arribi la data que tenia de finalit-
zació del contracte, el treballador/a causarà baixa a l’empresa i continuarà cobrant 
del sePe.

Com m’afecta si sóc un treballador/a fix discontinu?

Les prestacions per desocupació d’aquells treballadors/es fixos discontinus que 
hagin vist suspesos els seus contractes de treball a conseqüència de l’impacte del 
cOViD-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstàn-

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
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cia extraordinària, hagin sigut d’activitat, es podran tornar a percebre, amb un límit 
de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació.

I si estic de baixa per IT?

Mentre tinguin una baixa per it l’ertO no els afecta; una vegada que els donin 
d’alta, automàticament passarien a la desocupació i haurien d’arreglar la seva 
documentació a través de la pàgina del sePe.

I si estic d’excedència?

si acabés una excedència enmig d’un ertO passaria el mateix que en situació 
d’it. t’hauries d’incorporar-te al teu lloc de treball i en aquells convenis on estigui 
reconegut la incorporació immediata d’aquestes excedències, passaries també a la 
situació de desocupació.

Per a més  informació:

http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/covid/
PreguntasFrecuenteserte.pdf

http://www.asnala.com/media/docs/corona/82-FaQ_ertes_derivados_coronavirus.
pdf

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/
treballadorsiempreses/faqambitlaboral/

2. PRESTACIONS I COM GESTIONAR-LES:

 2.1 ingrés MÍniM VitaL

amb data 1/6 s’ha publicat al BOe el reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, pel 
que s’estableix  l’ingrés mínim vital. com a prestació dirigida a prevenir el risc 
de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o integrades en una 
unitat de convivència, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat per no tenir 
recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats més bàsi-
ques.

Mira un resum en aquesta informació de l’ajuntament de sabadell

https://www.instagram.com/tv/ccnozt1q1Kv/?igshid=1gphp1f17dp4e

Què és?

http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/covid/PreguntasFrecuentesERTE.pdf
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/covid/PreguntasFrecuentesERTE.pdf
https://www.asnala.com/media/docs/corona/82-FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
https://www.asnala.com/media/docs/corona/82-FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/
https://www.instagram.com/tv/CCNozt1q1Kv/?igshid=1gphp1f17dp4e
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L’ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la seguretat social que 
garanteix uns ingressos mínims per a qui manca d’ells. 

es rebrà sempre que la persona compleixi els requisits d’accés.

Quina quantia es rebrà?

s’estableix un mínim de 462 € al mes per a una persona adulta que visqui sola.

aquesta quantia s’incrementarà en 139 € al mes per persona addicional (adulta o 
menor) en cas de tractar-se d’unitats de convivència, fins a un màxim de 1.015 € al 
mes.

en cas de famílies monoparentals, a més, s’afegeix un complement de 100 €.

L’ingrés mínim vital es cobrarà mensualment en 12 pagues i serà compatible amb 
altres ingressos sempre que no superi el llindar establert.

Per tal de no des incentivar la participació en el mercat laboral, la percepció de 
l’iMV serà compatible amb les rendes del treball i l’activitat econòmica per compte 
propi de la persona beneficiaris individual, i, si fos el cas, d’un o varis membres de 
la unitat de convivència en els termes i amb els límits que s’estableixi en el regla-
ment. . en aquest cas l’iMV serà la diferencia entre aquests ingressos i el llindar 
establert per aquesta llar.

Quins son els requisits per sol·licitar l’Ingrés mínim Vital?

L’iMV estableix “una renda garantida” a tot el territori nacional per a totes les per-
sones que compleixin els següents requisits:

- complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s’estableixen
- tenir entre 23 i 65 anys o 18 si hi ha menors a càrrec.
- Portar un any de residencia legal a espanya en el cas de ciutadans estrangers i 
residencia continuada i ininterrompuda a espanya durant al menys l’any anterior a 
la presentació de la sol·licitud en el cas de ciutadans espanyols.
- haver viscut independentment al menys 1 any en el cas de les famílies i 3 anys 
en el cas de persones soles.
- en el cas d’unitats de convivència, haver-se format al menys 1 any abans de la 
sol·licitud. es considera una unitat de convivència a les persones que viuen al 
mateix domicili, unides per vincle matrimonial o que estiguin constituïdes com 
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a parella de fet, i els seus familiars fins a segon grau per consanguinitat i afini-
tat, adopció, guarda amb fins d’adopció i acolliment familiar. també es considera 
unitat  de convivència una persona víctima de violència de genera i domestica que 
hagi abandonat el seu domicili familiar  amb els seus fills menors i familiars en las 
mateixes condicions que el punt anterior.

a la normativa es recolliran fins a 14 tipus de llars definitius en funció del número 
de menors a càrrec, de si son monoparentals, si son persones que viuen soles etc.

- haver sol·licitat prèviament les prestacions a les que es pogués tenir dret.

- estar inscrits com a demandants de treball.

a banda d’aquests requisits bàsics, l’accés a l’iMV dependrà exclusivament del 
nivell d’ingressos i del patrimoni de la persona que ho sol·liciti.

Qualsevol persona amb ingressos inferiors a la renda garantida per l’iMV i un patri-
moni menor al màxim establert podrà ser beneficiaria de l’iMV.

Que es considera vulnerabilitat econòmica?

Que la renda del sol·licitant no arribi al llindar d’ingressos fitxat per aquest tipus 
de llar. a mes a mes es farà un test de patrimoni que exclourà a les persones que 
superin els límits fitxats per a cada tipus de llar, partint dels 16.614€ per a les llars 
unipersonals, descomptant l’habitatge habitual.

Com puc sol·licitar l’IMV?

L’accés a la prestació es podrà fer, a partir del 15 de juny, mitjançant una sol·licitud 
de la persona interessada pels canals telemàtics (la seu electrònica de la segure-
tat social, a la que hi haurà un assistent virtual i un simulador, així com un nume-
ro 900) que la seguretat social posarà a disposició de tots els ciutadans/es.

el telèfon gratuït de la seguretat social per a fer consultes és:

900 20 22 22
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horari: de 9h a 14:30h

enllaços de sol·licitud:

sense certificat digital: https://imv.seg-social.es/

amb certificat o cl@ve: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/
ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8iwDiV_c4ceV7st6yi3aprYrntau0Xi-
BYupttOlsZueKvhrF7eteiv4Zut79nsgcgsoZicpmjdgMxX6hc33WZLPkwKtaoufb1g-
29bopsk22snPYtgFYinBh9PhPlXf1n_eakcc19Wstga7Md09stwZiy3qpjaOsvua8ramdc-
1bo1LjLmasw4tbYecoc_j5X6kO2chctb7nlnj7aMO68h9wywgjhcYyFMuLx-nv0ed6sd-
MZ5inckfhehQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmtK/dz/d5/L2dBisevZ0FBis9nQseh/

s’ha habilitat un punt d’informació on aclareixen els passos a seguir en cas de 
dubtes i consultes:

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/PreguntasFrecuen-
tes/teayudamos/!ut/p/z1/jVDBasMwDP2WhXjMpMylLLuFMuq25Fc6sMyX4brO-
YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0Bhwa4FmfVi6cMFiPhD77-ZOl6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-
g5QreZwkZav_PPf5r-eL9yxKBety76qnqgVsrhljpzkDzjvPL6scOxpMDPqurpuse_
cbMpccb_Wjar4_mumuP5MfjtjrpkpOj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMiPa0sDWtcecM
Bt0Dpij2Wicjcq70yv8kOxgdofsjBjtoe6-Zadrsi5u2FtXc3u3t_xg!!/dz/d5/L2dBisevZ0FBis-
9nQseh/

a mes a mes, també es podrà enviar la documentació per correu ordinari.

es signaran convenis amb les comunitats autònomes i les entitats Locals per a 
que puguin ajudar a les persones interessades a realitzar la sol·licitud.

Vídeo tutorial per demanar l’iMV sense certificat digital:

https://www.youtube.com/watch?v=1-_MgQcdDcu&feature=youtu.be

https://imv.seg-social.es
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIV_C4ceV7st6yi3aprYRntAU0XIBYUpTTOlSZUEKvHrF7ETEiv4Zut79nsGCgSoZicpmJdGMxX6Hc33WZLPkwKTaoUfb1g29bopsk22SnPYTgFYINBH9PhPlXf1n_eAkCC19WstgA7Md09StwZIy3qpJAOSvuA8RamdC1bo1LJLmAsw4TbYEcoc_j5X6kO2CHctb7nlNj7aMO68H9wywgjHcYyFMULx-Nv0Ed6SdMZ5INckfHEHQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmTK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIV_C4ceV7st6yi3aprYRntAU0XIBYUpTTOlSZUEKvHrF7ETEiv4Zut79nsGCgSoZicpmJdGMxX6Hc33WZLPkwKTaoUfb1g29bopsk22SnPYTgFYINBH9PhPlXf1n_eAkCC19WstgA7Md09StwZIy3qpJAOSvuA8RamdC1bo1LJLmAsw4TbYEcoc_j5X6kO2CHctb7nlNj7aMO68H9wywgjHcYyFMULx-Nv0Ed6SdMZ5INckfHEHQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmTK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIV_C4ceV7st6yi3aprYRntAU0XIBYUpTTOlSZUEKvHrF7ETEiv4Zut79nsGCgSoZicpmJdGMxX6Hc33WZLPkwKTaoUfb1g29bopsk22SnPYTgFYINBH9PhPlXf1n_eAkCC19WstgA7Md09StwZIy3qpJAOSvuA8RamdC1bo1LJLmAsw4TbYEcoc_j5X6kO2CHctb7nlNj7aMO68H9wywgjHcYyFMULx-Nv0Ed6SdMZ5INckfHEHQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmTK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIV_C4ceV7st6yi3aprYRntAU0XIBYUpTTOlSZUEKvHrF7ETEiv4Zut79nsGCgSoZicpmJdGMxX6Hc33WZLPkwKTaoUfb1g29bopsk22SnPYTgFYINBH9PhPlXf1n_eAkCC19WstgA7Md09StwZIy3qpJAOSvuA8RamdC1bo1LJLmAsw4TbYEcoc_j5X6kO2CHctb7nlNj7aMO68H9wywgjHcYyFMULx-Nv0Ed6SdMZ5INckfHEHQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmTK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIV_C4ceV7st6yi3aprYRntAU0XIBYUpTTOlSZUEKvHrF7ETEiv4Zut79nsGCgSoZicpmJdGMxX6Hc33WZLPkwKTaoUfb1g29bopsk22SnPYTgFYINBH9PhPlXf1n_eAkCC19WstgA7Md09StwZIy3qpJAOSvuA8RamdC1bo1LJLmAsw4TbYEcoc_j5X6kO2CHctb7nlNj7aMO68H9wywgjHcYyFMULx-Nv0Ed6SdMZ5INckfHEHQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmTK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIV_C4ceV7st6yi3aprYRntAU0XIBYUpTTOlSZUEKvHrF7ETEiv4Zut79nsGCgSoZicpmJdGMxX6Hc33WZLPkwKTaoUfb1g29bopsk22SnPYTgFYINBH9PhPlXf1n_eAkCC19WstgA7Md09StwZIy3qpJAOSvuA8RamdC1bo1LJLmAsw4TbYEcoc_j5X6kO2CHctb7nlNj7aMO68H9wywgjHcYyFMULx-Nv0Ed6SdMZ5INckfHEHQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmTK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/preguntasfrecuen-%20tes/teayudamos/!ut/p/z1/jvdbasMwdp2WhXjMpMylllufMuq25fc6sMyX4bro-%20YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0bhwa4fmfvi6cMfiphd77-Zol6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-%20g5qreZwkZav_ppf5r-el9yxKbety76qnqgvsrhljpzkdzjvpl6scoxpMdpqurpuse_%20cbMpccb_Wjar4_mumup5Mfjtjrpkpoj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMipa0sdWtcecM%20bt0dpij2Wicjcq70yv8koxgdofsjbjtoe6-Zadrsi5u2ftXc3u3t_xg!!/dz/d5/l2dbisevZ0fbis-%209nqseh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/preguntasfrecuen-%20tes/teayudamos/!ut/p/z1/jvdbasMwdp2WhXjMpMylllufMuq25fc6sMyX4bro-%20YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0bhwa4fmfvi6cMfiphd77-Zol6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-%20g5qreZwkZav_ppf5r-el9yxKbety76qnqgvsrhljpzkdzjvpl6scoxpMdpqurpuse_%20cbMpccb_Wjar4_mumup5Mfjtjrpkpoj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMipa0sdWtcecM%20bt0dpij2Wicjcq70yv8koxgdofsjbjtoe6-Zadrsi5u2ftXc3u3t_xg!!/dz/d5/l2dbisevZ0fbis-%209nqseh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/preguntasfrecuen-%20tes/teayudamos/!ut/p/z1/jvdbasMwdp2WhXjMpMylllufMuq25fc6sMyX4bro-%20YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0bhwa4fmfvi6cMfiphd77-Zol6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-%20g5qreZwkZav_ppf5r-el9yxKbety76qnqgvsrhljpzkdzjvpl6scoxpMdpqurpuse_%20cbMpccb_Wjar4_mumup5Mfjtjrpkpoj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMipa0sdWtcecM%20bt0dpij2Wicjcq70yv8koxgdofsjbjtoe6-Zadrsi5u2ftXc3u3t_xg!!/dz/d5/l2dbisevZ0fbis-%209nqseh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/preguntasfrecuen-%20tes/teayudamos/!ut/p/z1/jvdbasMwdp2WhXjMpMylllufMuq25fc6sMyX4bro-%20YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0bhwa4fmfvi6cMfiphd77-Zol6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-%20g5qreZwkZav_ppf5r-el9yxKbety76qnqgvsrhljpzkdzjvpl6scoxpMdpqurpuse_%20cbMpccb_Wjar4_mumup5Mfjtjrpkpoj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMipa0sdWtcecM%20bt0dpij2Wicjcq70yv8koxgdofsjbjtoe6-Zadrsi5u2ftXc3u3t_xg!!/dz/d5/l2dbisevZ0fbis-%209nqseh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/preguntasfrecuen-%20tes/teayudamos/!ut/p/z1/jvdbasMwdp2WhXjMpMylllufMuq25fc6sMyX4bro-%20YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0bhwa4fmfvi6cMfiphd77-Zol6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-%20g5qreZwkZav_ppf5r-el9yxKbety76qnqgvsrhljpzkdzjvpl6scoxpMdpqurpuse_%20cbMpccb_Wjar4_mumup5Mfjtjrpkpoj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMipa0sdWtcecM%20bt0dpij2Wicjcq70yv8koxgdofsjbjtoe6-Zadrsi5u2ftXc3u3t_xg!!/dz/d5/l2dbisevZ0fbis-%209nqseh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/preguntasfrecuen-%20tes/teayudamos/!ut/p/z1/jvdbasMwdp2WhXjMpMylllufMuq25fc6sMyX4bro-%20YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0bhwa4fmfvi6cMfiphd77-Zol6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-%20g5qreZwkZav_ppf5r-el9yxKbety76qnqgvsrhljpzkdzjvpl6scoxpMdpqurpuse_%20cbMpccb_Wjar4_mumup5Mfjtjrpkpoj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMipa0sdWtcecM%20bt0dpij2Wicjcq70yv8koxgdofsjbjtoe6-Zadrsi5u2ftXc3u3t_xg!!/dz/d5/l2dbisevZ0fbis-%209nqseh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/preguntasfrecuen-%20tes/teayudamos/!ut/p/z1/jvdbasMwdp2WhXjMpMylllufMuq25fc6sMyX4bro-%20YkhtY7sn7ddXsn22jrni8Mtt4z0bhwa4fmfvi6cMfiphd77-Zol6lWaYlhssnjgvq9c6Y1u-%20g5qreZwkZav_ppf5r-el9yxKbety76qnqgvsrhljpzkdzjvpl6scoxpMdpqurpuse_%20cbMpccb_Wjar4_mumup5Mfjtjrpkpoj9rccfYwwwmmaei_72ju9emMipa0sdWtcecM%20bt0dpij2Wicjcq70yv8koxgdofsjbjtoe6-Zadrsi5u2ftXc3u3t_xg!!/dz/d5/l2dbisevZ0fbis-%209nqseh/
https://www.youtube.com/watch?v=1-_MGQCdDCU&feature=youtu.be
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Simulador del IMV:

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador

Més informació:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/trabajadores/PrestacionesPension
estrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FaQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-
864e-2b5bdad27269

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOe-a-2020-5493.pdf

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm

Com puc demanar cita prèvia a la Seguretat Social?

trucant als telèfons d’informació 901 16 65 65 i 901 10 65 70 

Sol·licitant la cita prèvia de la pàgina web. 

un cop sol·licitada la cita prèvia, la seguretat social es posarà en contacte amb la 
persona sol·licitant per decidir si la consulta es pot resoldre per telèfon o bé cal 
donar cita prèvia perquè la persona es desplaci a l’oficina de la seguretat social.

enllaç per presentar la sol.licitud:

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/inicio/informacionutil/
informacionad/!ut/p/z1/04_sj9cPykssy0xPLMnMz0vMafijo8zi_r19jtxMtax9Dewtz-
Q0c_uMntsydviy8Duz1w8eKja3ntawtDQx93a08XQ0cQ329Qy2na40nLa30o-
4jrb4aDOBLu70ViadahrkW-zr7p-leFisuZupl5afn6escyKDcxgetLFKajosDg4PsgiseF-
BlaFeDwsnFqsX5abglhlkxbsqeuocaaushYx/dz/d5/L2dBisevZ0FBis9nQseh/

 

 2.2 La renDa garantiDa De ciutaDania

1. S’han anul·lat totes les cites relacionades amb la RGC fins a la finalització 
de l’estat d’alerta. totes les cites prèvies que s’han anul·lat per motiu de la crisi 
sanitària pel coronavirus es reprogramaran a partir del 20 d’abril. Per fer-ho, el/

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/informacionad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R19jTxMTAx9DEwtzQ0C_UMNTSydvIy8DUz1w8EKjA3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA30o4jRb4ADOBLU70VIAdAHRkW-zr7p-lEFiSUZupl5afn6ESCyKDcxGeTLFKAjosDG4PSGISEFBlAFeDwSnFqsX5AbGlHlkxbsqeuoCAAUsHYx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/informacionad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R19jTxMTAx9DEwtzQ0C_UMNTSydvIy8DUz1w8EKjA3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA30o4jRb4ADOBLU70VIAdAHRkW-zr7p-lEFiSUZupl5afn6ESCyKDcxGeTLFKAjosDG4PSGISEFBlAFeDwSnFqsX5AbGlHlkxbsqeuoCAAUsHYx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/informacionad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R19jTxMTAx9DEwtzQ0C_UMNTSydvIy8DUz1w8EKjA3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA30o4jRb4ADOBLU70VIAdAHRkW-zr7p-lEFiSUZupl5afn6ESCyKDcxGeTLFKAjosDG4PSGISEFBlAFeDwSnFqsX5AbGlHlkxbsqeuoCAAUsHYx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/informacionad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R19jTxMTAx9DEwtzQ0C_UMNTSydvIy8DUz1w8EKjA3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA30o4jRb4ADOBLU70VIAdAHRkW-zr7p-lEFiSUZupl5afn6ESCyKDcxGeTLFKAjosDG4PSGISEFBlAFeDwSnFqsX5AbGlHlkxbsqeuoCAAUsHYx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/informacionad/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R19jTxMTAx9DEwtzQ0C_UMNTSydvIy8DUz1w8EKjA3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA30o4jRb4ADOBLU70VIAdAHRkW-zr7p-lEFiSUZupl5afn6ESCyKDcxGeTLFKAjosDG4PSGISEFBlAFeDwSnFqsX5AbGlHlkxbsqeuoCAAUsHYx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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la trucaran directament des de la seva oficina de Treball. 

2. en el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutada-
nia, també queden automàticament prorrogats tots els terminis. 

3. Aquest mes de març s’està tramitant la nòmina normalment amb les entra-
des i sortides habituals, així com les notificacions pertinents de les resolucions 
emeses aquest mes als usuaris. es garanteix en tot cas els pagaments de les 
prestacions. s’està treballant per l’establiment de nous canals per altres tràmits 
relacionat amb la renda garantida de ciutadania.

4. totes les cites prèvies concedides per sol·licitar l’rgc es re programaran a par-
tir del 20 d’abril, trucant directament a les persones interessades.

5. D’altra banda, les noves peticions de cita prèvia es faran de la mateixa ma-
nera establerta: trucant al 900 400 012 o a través de l’assistent virtual del web 
de la rgc, i es mantindrà com a data de presentació de la sol·licitud, la de la 
petició de cita prèvia. també es pot fer servir el mateix número 900 400 012 per 
sol·licitar informació sobre l’estat de l’expedient.

6. Per comunicar un canvi en el meu expedient de rgc us heu de posar en contac-
te amb l’Oficina de treball que teniu assignada per telèfon o correu electrònic.

7.En situació d’urgència social adreceu-vos als Serveis Bàsics d’Atenció Social

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_
serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/
cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/

8. Pots treballar i rebre la RGC si treballes amb un contracte parcial amb els 
següents casos:

 - Famílies monoparental amb fills a càrrec

 - Persones majors de 55 anys que portin molt temps a l’atur

 - Persones receptores de la rgc que trobin feina poden seguir rebent la pres 
 tació complementària d’inserció durant 6 mesos

 - Persones beneficiàries de la renda Mínima d’inserció a 15 de setembre i  
 que l’estiguin comptabilitzant amb rendes de contractes a temps parcial

Per a més informació podeu consultar a: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Me-
sures_rgc_cOViD.pdf

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Mesures_RGC_COVID.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Mesures_RGC_COVID.pdf


47

coronavirus / covid 19

 2.3. Les OFicines De treBaLL

 - el sOc habilita un servei d’atenció telefònica gratuïta, a través del 900  
 800 046, en horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres de 8h a 14h a  
 través del servei es podrà: 

 · Demanar cita prèvia en aquelles oficines que realitzin atenció presencial.

 https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/  
 imatges_i_documents/2020/cartell_informacio_Ot.pdf

 · sol·licitar informació sobre com donar d’alta la demanda d’ocupació,

 · resoldre dubtes sobre la renda garantida de ciutadania

 · Fer tràmits i/o consultes que normalment es realitzen des d’una Ofici  
 na de treball.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nou-telefon-gratuit-per-a-
tramits-i-consultes-de-la-ciutadania

- inscriure’s com a demanant d’ocupació: 

 · Per telèfon: 

  Podeu trucar al 900 800 046 de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00   
  hores.

- Per internet:

 https://tramits.pdacloud02a.gencat.cat/tramit/tre#/modalitat/   
 Ocu087sOLc?idioma=ca_es&modalitat=Ocu087sOLc&urlretorn=OVt&uuid=0 
 a6d5db6-5ee2-4709-8061-b93cf71f04f9

- renovació de la demanda: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/Imatges_i_documents/2020/Cartell_informacio_OT.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/Imatges_i_documents/2020/Cartell_informacio_OT.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nou-telefon-gratuit-per-a-tramits-i-consultes-de-la-ciutadania
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nou-telefon-gratuit-per-a-tramits-i-consultes-de-la-ciutadania
https://tramits.pdacloud02a.gencat.cat/tramit/tre#/modalitat/OCU087SOLC?idioma=ca_ES&modalitat=OCU087SOLC&urlRetorn=OVT&uuid=0a6d5db6-5ee2-4709-8061-b93cf71f04f9
https://tramits.pdacloud02a.gencat.cat/tramit/tre#/modalitat/OCU087SOLC?idioma=ca_ES&modalitat=OCU087SOLC&urlRetorn=OVT&uuid=0a6d5db6-5ee2-4709-8061-b93cf71f04f9
https://tramits.pdacloud02a.gencat.cat/tramit/tre#/modalitat/OCU087SOLC?idioma=ca_ES&modalitat=OCU087SOLC&urlRetorn=OVT&uuid=0a6d5db6-5ee2-4709-8061-b93cf71f04f9
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 · La renovació continua sent automàtica. Per renovar la demanda amb   
 targeta DarDO, podeu accedir pel següent

 https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/renovacio.   
 do?idiomanavegacio=ca&secure=s

-  Dades de contacte de les Oficines de Treball de Sabadell

 · sabadell centre:  telèfon 937206670 

  mail ot_sabadell.centre.soc@gencat.cat

 · sabadell sarda 937206460 

  mail otg_sabadellsarda.soc@gencat.cat

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-
treball/

- Per a més informació: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-
el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-la-ciutadania/

- Per a qualsevol gestió relacionada amb prestacions d’atur  o ajudes es pot trucar 
als telèfon del servicio Público de empleo estatal o contactar a través del www.
sepe.es

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/cOrOnaVirus/imatges/tra-
mits_sOc_covid_22_04_2020.pdf

Vídeo explicatiu del sOc de serveis i tràmits: https://www.linkedin.com/posts/depar-
tament-de-treball-afers-socials-i-families_treball-ocupaciaej-informaciaej-activity-
6663397835532185600-lPts

 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/Renovacio.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/Renovacio.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S
mailto:otg_sabadellsarda.soc%40gencat.cat?subject=
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-la-ciutadania/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-la-ciutadania/
https://www.sepe.es/HomeSepe
https://www.sepe.es/HomeSepe
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Imatges/Tramits_SOC_Covid_22_04_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Imatges/Tramits_SOC_Covid_22_04_2020.pdf
https://www.linkedin.com/posts/departament-de-treball-afers-socials-i-families_treball-ocupaciaej-informaciaej-activity-6663397835532185600-lPTs/
https://www.linkedin.com/posts/departament-de-treball-afers-socials-i-families_treball-ocupaciaej-informaciaej-activity-6663397835532185600-lPTs/
https://www.linkedin.com/posts/departament-de-treball-afers-socials-i-families_treball-ocupaciaej-informaciaej-activity-6663397835532185600-lPTs/
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 2.4 PrOceDiMent Per a traMitar Les PrestaciOns, suBsiDis Per          
 DesOcuPaciÓ (sePe)

(només per aquelles persones no afectades per un ertO i per aquelles persones 
que encara no hagin presentat la seva sol·licitud per altres canals)

 - Demanar cita prèvia:

 https://sede.sepe.gob.es/contenidossede/generico.do?pagina=proce_ciudada 
 nos/cita_previa.html

 si al fer el tràmit, s’indica que no es pot oferir cita a l’oficina indicada,          
 caldrà omplir directament el formulari de pre-sol·licitud individual de        
 presta cions per desocupació.

 - Omplir el formulari de Pre-sol·licitud individual de prestacions per       
 desocupació que trobaràs en el següent enllaç:

 https://sede.sepe.gob.es/solicPrestindividualWeb/flows/    
 solicitud?execution=e1s1

Si esteu afectats per un ERTE/ERTO i en algun moment heu estat inscrits a les 
Oficines de Treball, no és necessari fer cap tràmit. El SEPE tramitarà la vostra 
prestació de forma automàtica.  Si us cal tramitar un altra prestació o subsidi 
cal demanar cita prèvia al SEPE.

- s’han habilitat altres telèfons d’atenció d’un servei provincial (Bcn) per resol-
dre dubtes:

  900 812 400

  93 619 09 98

  901 119 999

en aquest enllaç hi trobareu respostes a possibles preguntes que puguin sorgir en 
el tràmit: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/ciutadans-00005

· Com puc saber l’estat de la prestació

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ciutadans-00005
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en aquests enllaços podreu consultar l’estat de la vostra prestació:

https://www.sepe.es/homesepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noti-
cias/detalle-noticia.html?folder=/2020/julio/&detail=como-puedo-consultar-estado-
prestacion-desempleo-pin

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flowsgestorContenidos?page=s
v00B

 2.5 PrOtecciÓ a Les PersOnes Que han FinaLitZat cOntracte i aL   
 PersOnaL FiX DiscOntinu

aquestes mesures de protecció s’apliquen fins al 31 de desembre de 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOe-a-2020-4554.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOe-a-2020-6838.pdf

Les extincions de contracte produïdes durant el període de prova  a partir del 
9 de març de 2020, a instància de les empreses, tindran consideració de situació 
legal d’atur.

Les persones que, a partir de l’1 de març de 2020,  hagin signat una baixa volun-
tària del seu últim contracte per tenir un compromís ferm de subscripció d’un 
contracte amb una altre empresa, si aquesta hagués desistit al contracte com a 
conseqüència de la crisis derivades del cOViD-19, tindran consideració de situació 
legal d’atur.

el personal fix discontinu que hauria d’haver estat trucats per a treballar durant 
el període d’alarma:

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Julio/&detail=como-puedo-consultar-estado-prestacion-desempleo-pin
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Julio/&detail=como-puedo-consultar-estado-prestacion-desempleo-pin
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Julio/&detail=como-puedo-consultar-estado-prestacion-desempleo-pin
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00B
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00B
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
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- es podran acollir-se a les mesures establertes en l’article 1 segons el real  
 Decreto-ley 8/2020.

 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOe-a-2020-3824.pdf

- totes les persones que es trobin en aquest situació tindran dret a prestació  
 contributiva, tinguin o no tinguin un període el mínim de cotització.

 2.6. PrOtecciÓ Per atur Per aLs MeMBres DeL cOL·Lectiu artÍstic

 - Persones del col·lectiu artístic, donats d’alta al règim general de la          
 seguretat social.
 - hauran de tenir un mínim de cotització.
 - Prestació per a aquelles persones del col·lectiu no afectades per un ertO.

Sol·licitud:

 - a través de la seu electrònica del sePe si es disposa el certificat          
 digital, Dnie o cl@ve.

 - Formulari pre-sol·licitud disponible a la seu electrònica del sePe

 - Via telefònica.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-
desempleo-artistas.html

 2.7. suBsiDi esPeciaL Per DesOcuPaciÓ: 

es crea un subsidi especial per a donar cobertura a les persones que van esgotar 
algunes de les següents prestacions: 

a. Prestació d’atur.

b. subsidi per desocupació (capítulo iii del título iii del texto refundido de la Ley 
general de la seguridad social)

c. subsidi extraordinari por  desocupació (disposición adicional vigésima séptima 
del texto refundido de la Ley general de la seguridad social)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
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d. ajuts vinculades a la renda activa d’inserció (rai).

· requisits: 
haver esgotat les prestacions entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020.

· Organisme responsable de la gestió: sePe
· sol·licitud fins els 30 de novembre de 2020 a la següent adreça online: 

 https://sede.sepe.gob.es/contenidossede/generico.do?pagina=/contenidos/ 
 sede_virtual/sv00a1.html

· Durada de la prestació: 90 dies 

· Quantia: 80% de l’iPreM

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOe-a-2020-13490.pdf

 3. ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT:

 3.1 PrOrrOga autOritZaciÓ De PerMisOs De resiDència i treBaLL

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOe-a-2020-5141.pdf

- Quedaran automàticament prorrogades les autoritzacions temporals de  
 residència i/o treball previstes en la normativa d’estrangeria:

 · Que expirin la seva vigència durant l’estat d’alarma i les seves             
 successives pròrrogues

 · Que hagin expirat en els noranta dies naturals previs a la data en què  
 es va decretar l’estat d’alarma

- No caldrà l’emissió d’una resolució individual per a cada una d’elles per  
 l’Oficina d’estrangeria

- La pròrroga automàtica s’iniciarà el dia següent de la caducitat de   
 l’autorització i s’estendrà fins que passin 6 mesos des de la finalització  
 de l’estat d’alarma.

 3.2 PreVenciÓ De riscOs LaBOraLs i PrOtecciÓ De La saLut De Les   

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/		sede_virtual/sv00A1.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/		sede_virtual/sv00A1.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf


53

coronavirus / covid 19

 PersOnes treBaLLaDOres:

 3.2.1. Paralització de l’activitat per decisió de l’empresa.

Les empreses poden adoptar mesures organitzatives o preventives que, de mane-
ra temporal, evitin situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar la 
seva activitat. ara bé, quan les persones treballadores s’exposin a un risc greu i 
imminent de contagi, l’empresa està obligada a: 

 - informar sobre l’existència del risc,

 - adoptar mesures i donar les instruccions necessàries per a que en cas de  
 perill greu puguin interrompre la seva activitat i si fos necessari abandonar  
 el lloc de treball immediatament.

així, les empreses han de procedir a paralitzar l’activitat laboral en cas que exis-
teixi risc de contagi per coronavirus en el centre de treball, activant les mesures 
que s’han creat a tal efecte i que s’expliquen en el punt 3.

3.2.2 Paralització de l’activitat per decisió de la persona treballadora.

en el cas que la prestació del servei en el lloc de treball comporti un risc greu de 
contagi per coronavirus, també les persones treballadores poden interrompre la 
seva activitat i abandonar el centre de treball.

es considera un “risc greu i imminent”: Qualsevol aspecte que resulti probable que 
es materialitzi en un futur immediat i pugui ser causa de gravetat per a la salut de 
totes les persones treballadores del lloc de treball.

3.2.3 Mesures preventives pel retorn a l’activitat laboral

L’empresa ha de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores al 
seu servei en tots els aspectes sota el seu control, adoptant mesures preven-
tives de caire col·lectiu o individual indicades pel servei de prevenció d’acord a 
l’avaluació de riscos, es a dir, en funció del tipus d’activitat, distribució i caracterís-
tiques concretes de l’activitat que realitzi l’empresa.

entre les mesures a adoptar estan les següents:

 - Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones tre- 
 balladores exposades, establint regles per a evitar i reduir la freqüència  i el  
 tipus de contacte de persona a persona.
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 - adoptar  mesures específiques per a les persones treballadores especial - 
 ment sensibles.

 - Proporcionar informació sobre mesures higièniques, com rentar-se les   
 mans amb freqüència, no compartir objectes, ventilació del centre de treball  
 i la neteja de superfícies i objectes. 

en aquest cas les empreses han de posar a disposició de les persones treballado-
res el material higiènic necessari i adoptar els protocols de neteja que es necessi-
tin.

a continuació, es posa a disposició una “Guia de recomanacions per a empreses 
i persones treballadores sobre actuacions que es puguin produir per efecte 
del coronavirus SARS-CoV-2”

en aquesta guia hi apareixen:
 - Mesures prèvies a la represa de l’activitat
 - Mesures en relació a la mobilitat
 - Mesures relacionades amb les zones comunes i les zones de treball
 - Mesures higièniques, de neteja i desinfecció
 - Mesures pels serveis en entorns d’assistència medicosanitària, sociosani- 
 tària, residencial i en atenció domiciliaria
 - altres mesures de flexibilitat interna i organitzatives

guia:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/
recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf 

també es pot consultar la “guia de bones pràctiques en els centres de treball” que 
ha publicat el govern espanyol: 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Docu-
ments/2020/guiacentrOstraBajOcOViD19b.pdf 

també es pot consulta les “Mesures higièniques per a la prevenció de contagis del 
cOViD-19” que ha publicat el Ministeri de sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasactual/
ncov-china/documentos/Medidas_higienicas_cOViD-19.pdf

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
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PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE PRL I PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Quin procediment ha de seguir una empresa si un treballador o un familiar 
d’aquest dona positiu en Coronavirus?
han de telefonar al 061 per tal que s’activin els protocols de contacte i els donin 
instruccions sobre com procedir per fer els aïllaments / confinaments. 

En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si és una 
persona de risc?
ha de comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries i, si s’ha de 
quedar confinat per risc, haurà de demanar la incapacitat temporal. 

En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si vol 
deixar d’anar a treballar perquè algú de la seva família és persona de risc?
comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries. en aquest cas, 
l’empresa pot admetre que els treballadors/es treballin des de casa per mitjà del 
teletreball o demanar-los que cursin una baixa si es constata la situació de risc per 
les autoritats sanitàries. 

Quines mesures de seguretat han de prendre les empreses i què fer si no es 
compleixen? 
Les empreses han de complir les mesures higièniques i de distancia entre treba-
lladors/es a la feina. Qualsevol deficiència en aquestes practiques els treballadors/
es s’han de posar en contacte amb el servei de prevenció de l’empresa, delegats i 
delegades de prevenció, i/o representants legals o sindicals. 

La mala practica de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral estan 
previstes a la normativa legal i s’han de denunciar a la inspecció de treball.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/inspeccio/atencio_ciutadana/denunciar/

Les empreses han de proporcionar Equips de protecció individual (EPIs) als 
seus treballadors/es? 

Les empreses han de proporcionar els ePi en aquells casos que sigui necessari. 

els treballadors/es que no fan atenció directa al públic, que mantinguin la distan-
cia de seguretat o que disposin de mesures de protecció col·lectiva que evitin el 
contacte, no és necessària la utilització d’equips de protecció individual. 

en qualsevol cas, el servei de prevenció de l’empresa l’haurà d’avaluar i planificar 
les mesures preventives a adoptar. 

Podeu trobar la informació actualitzada en el següent enllaç:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/inspeccio/atencio_ciutadana/denunciar/
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http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-profes-
sionals/ 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/
recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf

 3.3 certiFicat Per a La MOBiLitat De tOts eLs treBaLLaDOrs De ser-  
 Veis essenciaLs i en hOrari LaBOraLs Dins DeL tOc De QueDa

s’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar 
que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. és voluntari i 
no obligat. es pot obtenir a través d’aquest web:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autopro-
teccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/
certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-
crisi-sanitaria-per-la-covid-19/

complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certi-
ficat de l’empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. no està 
limitat a un model concret de certificat.

 3.4 Mesures i ajuts eXtraOrDinaris PeL LLOguer De L’haBitatge haBi-  
 tuaL

Mesures adreçades al suport del pagament de lloguer de persones vulnerables

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOe-a-2020-4208.pdf

Ampliació dels terminis

https://www.boe.es/o/2020/09/29/tma924/dof/spa/pdf

- Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual: es 
prorrogaran fins a un màxim de 6 mesos els contractes de lloguer que estiguin a 
punt de vèncer amb les mateixes condicions establertes en el contracte en vigor. 

- Moratòria dels deutes del lloguer: la persona que es trobi en situació de vul-
nerabilitat econòmica podrà sol·licitar l’aplaçament temporal i extraordinari del 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/29/tma924/dof/spa/pdf
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pagament del lloguer, sempre que aquest aplaçament total o parcial no s’hagués 
aconseguit amb caràcter voluntari per acord de ambdues parts. aquest aplaçament 
es podrà sol·licitar si la persona arrendadora és una empresa, entitat pública o 
una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles. 

Si no s’arriba a un acord, la persona arrendadora tindrà dues opcions:

- una reducció del 50% del lloguer 

- o una moratòria en el pagament d’aquest que s’aplicarà automàticament, les 
dues opcions tindran efecte durant període de temps que duri l’estat d’alarma. 

s’aniran retornant les quotes no pagades en un període no superior a 3 anys.
- Ajudes transitòries de finançament, sense comissions ni interessos i amb 
l’aval de l’Estat, per a persones en vulnerabilitat: en el cas que la persona arren-
dadora no sigui una empresa, entitat pública o persona amb més de 10 immobles i 
no s’arribi a cap acord, es podran demanar aquestes ajudes. s’ha establert que les 
entitats bancaries podran oferir microcrèdits, amb un termini de devolució de fins 
a 6 anys, per cobrir l’import de lloguer d’un màxim de 6 mensualitats.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOe-a-2020-4759.pdf

s’amplia el termini per a sol·licitar els préstecs fins el 30 de novembre de 2020.

s’amplia el termini per a formalitzar els préstecs fins el 31 de desembre de 2020.

- Suspensió de tots els desnonaments fins el 31 de gener de 2021

Ajuts extraordinaris de la Generalitat de Catalunya per a pagar el lloguer de 
famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

IMPORTANT: es suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds 
d’aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades 
permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la 
presentació de noves sol·licituds.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitx
a&documentid=873413&language=ca_es

- són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer i    
dels subministraments, des d’abril a setembre.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873413&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873413&language=ca_ES
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- requisits econòmics:

· el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior 
a la sol·licitud de l’ajut, no pot ser superiors a 1.613,52€ mensuals.
· el màxim dels ingressos mensuals s’amplia a 2.151,36€ quan la unitat familiar 
(cònjuges i descendents sota tutela  que conviuen junts) tinguin a càrrec un mem-
bre amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% (intel·lectual) o al 
65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
· si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit 
d’ingressos augmenta fins els 2.689,20€. a més, aquests ingressos màxims es po-
dran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 80,67 euros per fill, si la 
família és monoparental.
· Les despeses de lloguer mes les despeses dels subministraments bàsics han de 
ser igual o superar el 35% del conjunt d’ingressos de la unitat familiar.
· també cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (in-
closos la renda, els seus endarreriments, l’impost de béns immobles (iBi), la taxa 
pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió 
de les obres de millora).

- La subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, 
expedient temporal de regulació d’Ocupació (ertO), o que hagin vist reduïda la 
seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos a conse-
qüència de la cOViD-19.

- en cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres d’ordinaris, l’import total de 
l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament. 

- Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d’un con-
tracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a cau-
sa de la cOViD-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmi-
ca que pugui acreditar.

- La presentació de la sol·licitud:
 · es pot sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre.
 · Preferentment s’haurà de fer la sol·licitud via telemàtica.
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/tramits/22066_ajuts_lloguer_covid

· també s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 
922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid
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les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament. 
L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.

· tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds 
al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació 
completa, fins a exhaurir el pressupost.

Per a més informació:
http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVt/Departaments/tes/a_habitatge/Docu-
ments/prestacions_economiques_despecial_urgencia/cOViD/FaQs-ajut-covid.pdf

Convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a aquest any 2020 
de la Generalitat de Catalunya.
- La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 
euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç 
que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. així, la subvenció pot 
ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el 
lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 
30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 
40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.
https://govern.cat/gov/cohesio-social/385476/govern-obre-convocatoria-ajuts-al-
pagament-del-lloguer-al-2020

4. ACTIVITATS I SERVEIS AL VAPOR LLONCH I 
CAL MOLINS

4.1 Les actiVitats DesenVOLuPaDes a VaPOr LLOnch i eL centre De   
FOrMaciÓ caL MOLins
a partir de dilluns 8 de juny Promoció econòmica de sabadell s.L reprendrà part 
dels serveis presencials que complementen els serveis telemàtics activats durant 
l’estat d’alarma. Per  poder accedir als serveis en qualsevol dels seus formats les 
persones interessades poden sol·licitar una cita prèvia des de dilluns 1 de juny. La 
manera de fer-ho és omplint el formulari que es pot consultar al web vaporllocnh.
cat (https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres)  o bé trucant al 93 745 31 
61. si alguna persona desitja sol·licitar una cita prèvia adreçant-se personalment a 
la recepció del Vapor Llonch ( ctra. de Barcelona, 208 , bis) també ho podrà fer des 
de dilluns 1 de juny. L’horari d’atenció al públic telefònic i presencial és de dilluns 

http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/prestacions_economiques_despecial_urgencia/COVID/FAQS-Ajut-Covid.pdf
http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/prestacions_economiques_despecial_urgencia/COVID/FAQS-Ajut-Covid.pdf
https://govern.cat/gov/cohesio-social/385476/govern-obre-convocatoria-ajuts-al-pagament-del-lloguer-al-2020
https://govern.cat/gov/cohesio-social/385476/govern-obre-convocatoria-ajuts-al-pagament-del-lloguer-al-2020
https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres
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a divendres de 9 a 14 h. 

Per garantir la prestació dels serveis públics i al mateix temps continuar vetllant 
per la seguretat de la ciutadania i del conjunt del personal en la situació provoca-
da per la covid-19, s’han adequat els edificis vinculats a la regidoria de Desenvolu-
pament econòmic de cara a la reobertura progressiva mentre avanci la desescala-
da. 

Per contactar amb els diferents serveis de Promoció econòmica de sabadell s.L 
podeu utilitzar aquests correus electrònics:

· Informació general: peconomica@ajsabadell.cat
· Temes vinculats a empresa o emprenedoria: sbdempresa@ajsabadell.cat
· Temes vinculats al Centre de Formació Cal Molins: formaciovapor@ajsabadell.
cat
· Temes vinculats a Borsa de Treball / orientació: sabadelltreball@ajsabadell.cat

recordar que teniu a la vostra disposició les pàgines web: vaporllonch.cat / sabade-
llempresa.cat /sabadelltreball.cat

5. INFORMACIÓ I RESPOSTES A LES PREGUNTES 
FREQÜENTS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS PER 
DIFERENTS TEMÀTIQUES
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/

05

mailto:peconomica%40ajsabadell.cat?subject=
mailto:sbdempresa%40ajsabadell.cat?subject=
mailto:formaciovapor%40ajsabadell.cat?subject=
mailto:formaciovapor%40ajsabadell.cat?subject=
mailto:sabadelltreball%40ajsabadell.cat?subject=
https://vaporllonch.cat/
http://sabadellempresa.cat/
http://sabadellempresa.cat/
http://sabadelltreball.cat
https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/
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troba tota la informació sobre les fases del desconfinament, els ajuts que estan 
en termini i les mesures que impulsa la comissió per a l’elaboració del pla per a 
la reactivació econòmica i protecció social (cOrecO) per ajudar la ciutadania i les 
empreses a sortir de la crisi provocada per la cOViD-19.

https://web.gencat.cat/ca/activem/index.html

està disponible una aplicació amb tota la informació sobre l’ingrés Mínim Vital, les 
mesures de protecció a les persones treballadores i la resta de mesures urgents.

L’aplicació és diu “Escudo Social” es pot trobar tant a google Play (android) com 
a l’app store (iphone)

https://web.gencat.cat/ca/activem/coreco/
https://web.gencat.cat/ca/activem/coreco/
https://web.gencat.cat/ca/activem/coreco/
https://web.gencat.cat/ca/activem/index.html


Resum de mesuRes econòmiques

62

6 MESURES NO VIGENTS:
6.1 eMPreses i autÒnOMs:

- ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura  
 al públic de les instal·lacions i equipaments esportius. Fins 4/12/20

- ajut per a instal·lacions juvenils afectades econòmicament per la covid-19.  
 Fins 10/12/20

-	 Subvencions	per	compensar	les	pèrdues	per	cancel•lació	d’espectacles	i		 	
 activitats culturals amb motiu de la covid-19. Fins 10/12/20

- subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funciona- 
 ment d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària   
 ocasionada per la covid-19. Fins 30/11/20

- ajut per a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts  
 visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals. Fins 4/12/20

- ajuts per a les persones treballadores autònomes (generalitat de catalunya)

- subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la restauració i   
 d’estètica

- garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del   
 petroli, gas natural i aigua

- Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat i gas natu- 
 ral per autònoms i empreses

- suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del   
 petroli

- cànon de l’aigua (generalitat de catalunya)

- Moratòria de les cotitzacions socials a la seguretat social

- ajornament en el pagament de les quotes de seguretat social

- Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econò - 
 micament pel coronavirus (generalitat de catalunya)

- subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de cata- 
 lunya afectats econòmicament per les conseqüències de la covid-19

06



63

coronavirus / covid 19

- Bonificació de quotes a la seguretat social per empreses del turisme 

- subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de catalunya   
 afectades econòmicament per les conseqüències de la covid-19.

- Prestació extraordinària per als professionals de les arts escèniques, arts   
 visuals, música i audiovisual

- subvenció per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats cultu- 
 rals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 

- subvencions per col·laborar amb sales privades de catalunya per donar su- 
 port a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques

- concessió directa de subvencions per a titulars de sales d’exhibició cinema- 
 togràfica 

- Ordinàries al sector del llibre com a conseqüència de l’impacte negatiu de  
 la crisi sanitària del covid-19 

- sistema d’ajudes extraordinàries a l’art contemporani espanyol com a con- 
 seqüència de l’impacte negatiu de la crisi sanitària del covid-19 

- subvencions per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el 2020  
 amb motiu de la covid-19

- subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis  
 a la producció de catalunya afectades econòmicament per la covid-19   

- ajuts a productors agraris

- Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empre- 
 ses cooperatives i de l’economia social

- subvencions per a llars d’infants de titularitat privada

- ajut per entitats i empreses que organitzen activitats d’educació en el lleure

- ajuts al sector de la flor tallada i la planta ornamental per la covid-19

- ampliació del termini per presentar i pagar declaracions i autoliquidacions  
 d’impostos per a autònoms i pimes

- ajornament de deutes tributaris (administració tributària de l’estat) 

- ampliació dels terminis dels procediments tributaris
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- taxes municipals (ajuntament sabadell)

- Mesures de flexibilitat fiscal ( ajuntament sabadell)

- subvenció comerç al detall, serveis, artesania i moda afectats econòmica-  
 ment per la covid-19

- subvencions per a entitats sense ànim de lucre derivades de les mesures   
 adoptades en relació a la crisi sanitària per la covid-19

- ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental

- sistema extraordinari de finançament de projectes per a la transformació   
 digital e innovació del sector turístic

- Moratòria hipotecària per al sector turístic

6.2 PersOnes assaLariaDes

 1. PERMISOS RETRIBUITS RECUPERABLES Per a PersOnes Que               
 treBaLLin en serVeis nO essenciaLs (NO VIGENT)

aquests permisos retribuïts recuperables es van aplicar pel període del 30 de març 
al 9 d’abril, per tant no esta vigent actualment

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOe-a-2020-4166

 2. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS PER  
 A PERSONES AFECTADES PER LA SITUACIÓ DE CRISI OCASIONADA PER LA  
 COVID-19 (NO VIGENT)

amb data 14 de maig el pressupost destinat a aquesta ajuda es va exhaurir i ja no 
es pot sol·licitar 

Consulta les resolucions d’atorgament aquí:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/
ajuturgencia/atorgament/

 3. SUBSIDI D’ATUR PER FI DE CONTRACTE TEMPORAL (NO VIGENT)

termini de sol·licitud finalitzat 21 de juliol de 2020

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/atorgament/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/atorgament/
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOe-a-2020-4802.pdf
https://www.sepe.es/homesepe/cOViD-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-tempo-
ral.html

 4. SUBSIDI PER A PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR (NO VIGENT)

termini de sol·licitud finalitzat 21 de juliol de 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOe-a-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOe-a-2020-4801.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/ampliar_el_escudo_social_para_no_
dejar_a_nadie_atras.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOe-a-2020-4208.pdf

 

5. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS    
PER  A PROFESSIONALS DE LA CULTURA (NO VIGENT)

el termini de sol·licitud va finalitzar el 31 d’agost de 2020

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/preguntes-frequeents/faqs-prestacio-extraordi-
naria-per-a-subministraments-basics-a-professionals-cultura/

 6. MESURES EXTRAORDINARIES DE FLEXIBILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ   
 AMB L’OBJECTE D’AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TREBALLA- 
 DORS  EN EL SECTOR AGRARI DURANT LA VIGENCIA DE L’ESTAT D’ALARMA  
 (NO VIGENT)

aquesta mesura va finalitzar el 30 de setembre de 2020.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOe-a-2020-4332

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOe-a-2020-5315.pdf

s’ha creat una borsa al sOc per persones que estiguin interessades en treballar en 
la propera campanya agrària de la fruita 2020:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/campanya-agraria-de-la-frui-
ta-2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/Ampliar_el_Escudo_Social_para_no_dejar_a_nadie_atras.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/Ampliar_el_Escudo_Social_para_no_dejar_a_nadie_atras.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/preguntes-frequeents/faqs-prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics-a-professionals-cultura/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/preguntes-frequeents/faqs-prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics-a-professionals-cultura/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4332
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
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 7. LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I LES ENTITATS COL·LABORADORES

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/preguntes-frequents/

 1. Des del dia 13 de març, i per la duració de l’estat d’alarma, es suspe  
 nen els cursos, jornades, congressos, seminaris, sessions d’orientació i  
 altres activitats de caràcter presencial grupal, així com presentacions i  
 actes diversos fins a nou avís. si el Departament de salut ho recomana   
 s’anirà ajustant el termini de suspensió.

 2. atesa la declaració d’estat d’alarma resten cancel·lades totes les       
 actuacions que impliquin obertura al públic, obliguin a desplaçaments  
 no permesos o contravinguin qualsevol altra mesura. 

 3. en el cas de les actuacions que consisteixin en una relació laboral   
 individual amb una empresa, se seguiran les indicacions que hagi   
decidit el centre de treball. 

Les pràctiques no laborals, al no tenir caràcter essencial no es poden continuar 
realitzant presencialment, procurant sempre que sigui possible la seva continuïtat 
per mitjans telemàtics. si no és possible aquesta opció és recomanable ajornar la 
realització de la part pendent per finalitzar en el moment en el qual es normalitzi 
la situació. si cap d’aquestes opcions és viable l’empresa haurà de donar per fina-
litzades les pràctiques per motiu de causa de força major. en el cas que la pràctica 
no laboral no es realitzi, això no suposarà la suspensió de l’import corresponent de 
la beca i, per tant, es continuarà realitzant el pagament.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/preguntes-frequents/
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 MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES 
ECONÒMIQUES D’ÀMBIT EMPRESARIAL/COMERCIA

 MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES 
ECONÒMIQUES D’ÀMBIT LABORAL

ciesc@ciesc.cat

info@sabadellcentre.com
(34) 677 520 207 (WhatsApp)

gremifab@gremifab.org
Tel. 937 450 944
Tel. 609 425 954 Tel. 936 061 500

pimec.vallesoccidental@pimec.org 
www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus

coronavirus@centrem.cat    
Tel. 937 457 810

Tel. 937 451 255 
Tel. 937 451 262

 (Secretaria i Gerència)
marqueting@cambrasabadell.org

general@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org

629 546 68
(WhatsApp)

ugt@vallesocc.ugt.org

933 100 000
https://consulta.ccoo.cat

vallès occidental



www.sabadell.cat

vallès occidental
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