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

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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