
 

Novetats legislatives per a empreses i autònoms 
 

Àmbit jurídic i fiscal 

● 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 
● Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals 

durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (convocatòria 
pendent de publicació) aquí 

● Prestació d’atur extraordinària per als artistes aquí  
● Ajuts econòmics per la fi de contractes temporals aquí  
● Convocatòria per a l'organització a Catalunya d'esdeveniments de contingut cultural 

digital, modificada d’acord a la situació de crisi sanitària - Generalitat de Catalunya 
aquí 

● Programa online ARIE dirigit a ajuntaments per millorar les inversions econòmiques i 
oferir nous serveis de suport a les empreses - AMB aquí 
 

Àmbit de producció i/o prestació de serveis 
● Guia de la fase 1 - Govern d’Espanya aquí 
● Guia de la fase 2 - Govern d’Espanya aquí 

○ Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad - BOE aquí 

● Guia sobre afectacions en els establiments comercials a partir del 25/05/2020 aquí  
● Consells i mesures preventives per a l'obertura de petits comerços, perruqueries i 

serveis d'atenció domiciliària - Institut Català de Seguretat i Salut Laboral aquí 
● Guies de mesures i recomanacions preventives del contagi per COVID-19 en el 

sector turístic - Instituto para la Calidad Turística Española aquí 
● Mesures per impulsar l'activitat econòmica al litoral català aquí 

 

  

 

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
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://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-artistes/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-organtizacio-desdeveniments-de-contingut-cultural-digital?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59
https://agenciaeconomica.amb.cat/ca/projectes/detall/-/projecteADE/7209549/7154508
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/17052020_Plan_Transicion_Guia_Fase2.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Obertures_permeses_18_05_20.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=uU3Vh3fwdxg&feature=youtu.be
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385401/departament-territori-sostenibilitat-aprova-mesures-impulsar-lactivitat-economica-al-litoral-catala


 

Recopilació de recursos 

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

● Portal Jurídic de Catalunya (detall legislatiu) aquí 
● Recull normatiu COVID-19 - Pimec aquí 
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https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-les-empreses/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_CoV-2/
https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus

