
 

Novetats legislatives per a empreses i autònoms 

 

Àmbit jurídic i fiscal 
● Represa dels terminis administratius suspesos per l'estat d'alarma aquí 
● Ampliació de la moratòria en el termini de pagament dels tributs que recapta 

l'Agència Tributària de Catalunya aquí 
● Nou calendari tributari de l'Agència Tributària de Catalunya aquí 
● Recull d’informació i mesures sobre la crisi COVID-19 - Govern d’Espanya aquí  
● Recull de mesures tributàries adoptades per l’Agència Tributària de Catalunya aquí i 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària aquí 

 

Àmbit econòmic i financer 
● Ajuts per a microempreses i autònoms per al manteniment de l'ocupació (Generalitat 

de Catalunya) aquí i aquí  
● Ajuts per al sector turístic aquí 

○ Nova línia d'ajuts per a guies habilitats i empreses del sector turístic aquí 
○ Ampliació de la línia d’ajuts per a professionals i microempreses del sector 

turístic aquí 
● Ajut econòmic per a persones treballadores del sector cultural afectades 

econòmicament per la crisi sanitària aquí 
● Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals 

durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 aquí 
● Ajuts per a empreses i entitats de lleure per a la compra de material de protecció per 

als monitors i professionals – aquí  
● Pla de xoc per a la reactivació econòmica del sector marítim, amb cinc convocatòries 

d'ajuts aquí i aquí 
● Oportunitats de finançament i altres mesures de caire econòmic i social de la Unió 

Europea aquí 

 

Àmbit d’organització i recursos humans 
● Manual de prevenció de la COVID-19 per persones autònomes - Institut Català de 

Seguretat i Salut Laboral aquí 
 

  

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Es-reprenen-els-terminis-administratius-suspesos-per-lestat-dalarma
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200610-nou-decret-mesures-urgents
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200610-nou-decret-mesures-urgents
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200610-nou-decret-mesures-urgents
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200610-nou-decret-mesures-urgents
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/index.aspx
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385421/govern-aprova-ajuts-valor-5-milions-deuros-microempreses-autonoms-al-manteniment-locupacio
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/autonoms/ajuts-manteniment-llocs-de-treball/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385640/president-torra-presideix-reunio-comisssio-del-coreco-que-amplia-10-milions-deuros-ajuts-al-sector-turistic
https://web.gencat.cat/ca/detalls/article/nova-linia-ajuts-guies-habilitats-empreses-sector-turistic#bloc1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798315.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798315.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutcultura/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-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/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385642/departament-dagricultura-aprova-pla-xoc-mes-3-m-euros-reactivacio-economica-del-sector-maritim
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385642/departament-dagricultura-aprova-pla-xoc-mes-3-m-euros-reactivacio-economica-del-sector-maritim
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/covid-19/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/covid-19/
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/Manual-de-prevencio-autonoms_18052020.pdf?_cldee=bW9udHNlLmJydW5lc0BjZWNvdC5vcmc%3d&recipientid=contact-3ac173814bc9e2119a4c5ef3fc563a99-9e62b7e6fb3f4f42afdc5b456c9a5f97&esid=a713582c-f69b-ea11-aafe-000c29624151


 

Àmbit de producció i/o prestació de serveis 
● Guia de la fase 3 (Pla per a la transició cap a una nova normalitat)- Govern 

d’Espanya aquí  
● Guia sobre afectacions en els establiments comercials a partir del 08/06/2020 aquí 
● FAQ's sobre les restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya Fase 2 (aquí) i 

Fase 3 (aquí), actualitzades a 08/06/2020. 
● Preguntes més freqüents sobre mobilitat i obertura d'establiments elaborat per 

Protecció Civil, actualitzat a 08/06/2020 aquí 
● Plans sectorials de desconfinament aquí  

○ Pla per a les residències de gent gran aquí 
○ Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis de Centre de dia per a 

gent gran aquí 
○ Serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat aquí 
○ Condicions per a locals, establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a 

terme actes i espectacles culturals aquí 
○ Pla per al desconfinament de llibreries aquí 
○ Pla per al desconfinament de galeries d'art aquí  

● Mesures per al comerç aquí 
● Mesures per realitzar amb seguretat les activitats de lleure per a infants i 

adolescents: 
○ Criteris bàsics per a l'organització de les activitats esportives d'estiu per a 

menors de 18 anys aquí 
○ Aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la 

COVID-2019 aquí 
○ Protocol per a casals d’estiu aquí  

● Protocol per a la gestió dels usos i serveis associats a les platges per la COVID-19 – 
aquí i aquí 

 

Recopilació de recursos 
● Web "Activem Catalunya" (inclou els ajuts i mesures urgents per a la recuperació i 

informació sobre les fases de desconfinament) aquí 
● Espai d’informació per a les empreses i autònoms - Servei d’Ocupació de Catalunya 

aquí 
● Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms aquí 
● Portal Jurídic de Catalunya (detall legislatiu) aquí 
● Recull normatiu COVID-19 - Pimec aquí 
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https://www.lamoncloa.gob.es/Documents/31052020PlanTransicionGuiaFase3.pdf
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Obertures_permeses_18_05_20.pdf
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Obertures_permeses_18_05_20.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/fase_2/CAT_FAQs-restriccions-COVID19-FASE2-202705_17h_.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/fase_3/CAT_FAQS-COVID19-FASE3_200706_17h.pdf
https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans_sectorials_de_desconfinament/index.html
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Pla-de-desescalada-en-centres-assistencials-2020_05_30-DS.pdf2.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/2020_06_03-DTASF-Mesures-i-recomanacions-Centres-de-Dia_GG.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/2020_06_03-DTASF-Mesures-i-recomanacions-Atencio-Diuerna_Discapacitat.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/2020_05_28-DC-CONDICIONS-ESTABLIMENTS-O-ESPAIS-A-LAIRE-LLIURE_ACTES-I-ESPECTACLES-CULTURALS.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Departament-de-Cultura_Pla-de-desconfinament-de-les-llibreries.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Departament-de-Cultura_Pla-de-Desconfinament-de-les-Galeries-dArt.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/
https://govern.cat/govern/docs/2020/06/03/16/44/756e3334-49fb-45bb-af7c-ea178bcf784a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/06/03/16/11/dcf3855e-c92c-42f3-9a4d-e695555be96a.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/casals_destiu_protocol_especific_vfinal_24052020_.pdf
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385531/protocol-gestio-dels-usos-serveis-associats-platges-covid-19
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Protocol-gestio-de-les-aiguees-de-bany-platges-i-bany-interior-2020_05_30-DTES.pdf2.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Protocol-gestio-de-les-aiguees-de-bany-platges-i-bany-interior-2020_05_30-DTES.pdf2.pdf
https://web.gencat.cat/ca/activem
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-les-empreses/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_CoV-2/
https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus

