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GUIA DE RECURSOS EN MATÈRIA
D’ACTIVITAT ECONÒMICA

(Efecte COVID-19)
Data: 18 novebre 2020

la situació d'emergència provocada per la COVID-19, s'estan prenent una sèrie de
mesures en matèria d'ocupació i activitat econòmica. En aquesta sisena edició de la guia,
trobaràs informació sobre aquestes, així com enllaços directes actualitzats a les diferents
pàgines web.
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La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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NOVA NORMALITAT_________________________________________
Estat d’alarma
Nova normalitat
Es declara l’estat d’alarma des de 9/11/2020 fins el 9/05/2021. L’aplicació en la CV és
la següent:
● Es restringeix tota la mobilitat nocturna en tota la Comunitat Valenciana entre
les 00 h i les 6 h del matí.
● Es limita a un màxim de 6 membres en una reunió de caràcter familiar o social
en espais públics o privats entre persones no convivents.
● Els jardins i zones d'espai a l'aire lliure estaran oberts des de les 8 h del matí
fins a les 22 h.
● Els establiments d'hostaleria i restauració: el consum serà sempre en taula, mai
en la barra, amb un màxim de 6 persones i els establiments tancaran a les
00 h.
● Queda prohibida la venda d'alcohol entre les 22 h i les 8 h del matí, excepte en
hostaleria i restauració.
●

Tancament perimetral. Es restringeix l’entrada i eixida de persones de la CV

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/24/pdf/2020_8861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf(es prorroga)
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

PRESTACIONS, FINANÇAMENT I SUBVENCIONS ___________
Préstecs per a grans projectes estratègics
Prestacions, finançament i subvencions
Atorgar préstecs per al finançament de projectes d'inversió desenvolupats per grans
empreses (d'acreditada solvència) la seu social de la qual, establiment o sucursal de
producció o de desenvolupament d'activitat es trobi radicat en la Comunitat Valenciana.
Fins a esgotar fons.
https://prestamos.ivf.es/prestamos/linea-financiacion-ivf-grandes-proyectos-estrategicos/#
Institut Valencià de Finances - IVF

Pla Hope
Prestacions, finançament i subvencions
El Pla Hope és un programa de la Generalitat Valenciana per a ajudar la ciutadania i les
empreses a recuperar els seus treballs i els seus negocis i reorientar-los a les
necessitats del “new real”: ajornament d'impostos, reconversió industrial, subvencions,
finançament, liquiditat, conciliació, etc.
http://planhope.gva.es/
Generalitat Valenciana
La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Programa MOVES II
Prestacions, finançament i subvencions
Implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs
de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible al treball en la CV.
Beneficiaris:professionals autònoms, persones físiques majors d'edat, Comunitats de
propietaris, persones jurídiques i entitats locals. Fins al 7 d'octubre 2021.
http://moves.ivace.es/es/moves-ii-infraestructuras
IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Bonificació del pagament d'aranzels notarials i del registre de la
propietat
Prestacions, finançament i subvencions
Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció de la
novació del préstec hipotecari que incloga la moratòria de préstecs hipotecaris
atorgats per al finançament d'immobles afectes a una activitat turística, referida
anteriorment, seran satisfets en tot cas pel creditor i es bonificarà en un 50% en els
termes establits en la disposició addicional segona del Reial decret llei.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9131
Govern d’Espanya

Mesures d'impuls a la Cultura
Prestacions, finançament i subvencions
S'amplia fins al 31 de gener l'atur especial dels artistes, que ja no es limita a quatre o
sis mesos i es pot tornar a demanar si s'ha esgotat, i inclou als professionals taurins.
Els tècnics culturals, exclosos de les primeres ajudes, podran accedir a un subsidi
menor.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/dof/spa/pdf
Govern d’Espanya

Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi
Prestacions, finançament i subvencions
Prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 de la Llei
general de la Seguretat Social.
A partir del 21 d'octubre de 2020 i de l'1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores
amb la Seguretat Social, sempre que tinguen el consentiment dels interessats atorgat en la
sol·licitud, o l'Institut Social de la Marina demanaran del Ministeri d'Hisenda les dades
tributàries dels exercicis 2019 i 2020 que es necessiten per al seguiment i control de les
prestacions reconegudes.
Reial decret llei 24/2020, 26 de juny (art.9)
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Mesures de suport econòmic a persones treballadores autònomes i de
caràcter tributari per a fer front a l'impacte de la COVID-19 i altres
mesures
Prestacions, finançament i subvencions
El Consell aprova les mesures següents: Ajudes d'entre 750 i 1.500 euros a les
persones autònomes de la Comunitat per a reforçar la liquiditat financera de les
empreses, l'IVF aporta 17 milions d'euros al Fons de Provisions Tècniques d'AFIN SGR. / Ajudes de 1.500 euros / Crèdits al 0 % / Impostos autonòmics / Deducció per
lloguer / Contractes relacionats amb la COVID / Màquines de joc
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2723.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2740&L=0
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Generalitat Valenciana)

Línies Finançament Bonificat - IVF
Prestacions, finançament i subvencions
● Línia IVF Liquiditat COVID-19: renovació de les instal·lacions de l'empresa i la
reposició del seu capital circulant; el creixement de la grandària de l'explotació,
la diversificació de la producció; la introducció de canvis substancials en els
processos productius de l'empresa, per mitjà de l'adquisició de noves
instal·lacions, maquinària i equips, i la incorporació de nou capital circulant.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20895

●

Inversió Gran empresa: préstecs bonificats per al finançament dels projectes
empresarials
desenvolupats
per
grans
empreses.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20230&versió=amp

●

Autònoms i microempreses: préstecs bonificats per a l'ampliació i renovació de
les instal·lacions, maquinària i equips; per a cobrir les necessitats de liquiditat
per a fer front a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat de l’empresa.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20750

●

Pimes: préstecs bonificats per a ampliar i renovar instal·lacions, maquinària i
equips; cobrir les necessitats de liquiditat per a fer front a les despeses
d'explotació pròpies de l'activitat de l'empresa.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20751
IVF - Institut Valencià de Finances

Ampliació devolució de prèstecs l'ICO
Prestacions, finançament i subvencions
Els autònoms i empreses que van sol·licitar un dels crèdits ICO posats en marxa per la
crisi sanitària podran, fins al 15 de maig de 2021, demanar que s'allargui el
termini per a pagar tres anys extra, fins a un màxim de vuit (el topall fins ara era
de cinc). A més, també podran demanar que la manca, el temps durant el qual no es
comença a retornar el crèdit, passi de 12 a 24 mesos com a màxim. Aquestes quotes
que es retarden es podran pagar al final o repartir-se entre la resta de mesos.
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
ICO-Instituto de crédito oficial

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Ajudes al lloguer a través de l'ICO

Prestacions, finançament i subvencions
Dirigits a autònoms i empreses. Són préstecs per un import màxim de sis mensualitats
de fins a 900 euros al mes, la qual cosa suposa un muntant total de 5.400 euros. Cal
dirigir-se a qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats
de pagament o entitats de diners electrònics que subscriguin amb l'Institut de Crèdit
Oficial els corresponents contractes marc per a participar en la Línia d'Avals.(Fins a 30
novembre)
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
ICO-Instituto de crédito oficial

Préstec Subordinat del PO FEDER CVA 2014-2020
Prestacions, finançament i subvencions
Finançar projectes empresarials de xicotetes i mitjanes empreses la seu social,
establiment o sucursal de producció o de desenrotllament d'activitat de les quals es
trobe radicat a la Comunitat Valenciana. Es poden sol·licitar dos modalitats de
finançament, segons la tipologia del projecte: Préstecs subordinats per a projectes
disruptius (termini de sol·licitud obert fins a esgotar els fons). Préstecs participatius
coronavirus. (Fins al 30 de novembre)
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20254&version=amp
IVF - Institut Valencià de Finances

Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d'Entitats Electrointensives
FCPJ (FERGEI)
Prestacions, finançament i subvencions
Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació. Les mesures
extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 25.6 del
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 31/12/2020.
Vegeu, quant al dret a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball
per compte propi i la pròrroga de les prestacions ja causades a l'empara del present
article fins al 31 de gener de 2021, el que s'estableix en la disposició addicional 4 del
Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre. Ref. BOE-A-2020-11416.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

Ajudes del CDTI (Centre de desenvolupament tecnològic industrial)

Prestaciones, financiación y subvenciones
1.- Millores en els instruments de finançament del CDTI:
2.- Subvencions a projectes d'I+D i d'inversió per a fer front a l'emergència sanitària
declarada per la COVID-19.Fins a 31 de desembre de 2020
3.- Exempció de garanties per a pimes i midcaps en els projectes cdti davant
l'emergència sanitària declarada per la COVID-19. Fins a 31 de desembre de 2020
per a projectes finalitzats fins al 31 d'octubre.
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/COVID-19/41843_273273202093348.pdf
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/COVID-19/35630_858520201077.pdf
Ministerio de ciencia e innovación (Gobierno de España)

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Bo social d'electricitat
Prestacions, finançament i subvencions
Bo social d'electricitat per a treballadors autònoms que hagen cessat la seua activitat o
hagen vist reduïda la seua facturació com a conseqüència de la COVID-19
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/covid
https://www.bonosocial.gob.es/#como

MITECO - Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Moratòria del pagament d'impostos i cotitzacions per a pimes i
persones autònomes (AEAT)
Prestacions, finançament i subvencions
Les xicotetes i mitjanes empreses poden sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos per
a la liquidació d'impostos (IVA, IS, IRPF). Els primers 3 mesos no tenen càrrec.
Previstes en el Reial decret llei 7/2020.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Camp
anas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1632

Agència Tributària (Govern d'Espanya)

Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social
Dirigit a persones i entitats responsables del pagament del deute contret amb la
Seguretat Social que tinguen dificultats transitòries de tresoreria.
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/recaudacion/2021
19/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43dHU3
1w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60cUpSYnlqYkJgN9qR9hZGBk
aGgJdEoUPsPAngErwOPa4NRi_YLc0IgqHw-DLBNHRQA8JInx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Govern d’Espanya

ERTES
Prestacions i ajudes
Es creen dos nous ERTOS, per impediment i per limitació, ja que les mesures
sanitàries preses poden impedir o limitar l'activitat.
Els ERTO per força major i per causes tècniques, econòmiques, organitzatives i
de producció es prorroguen fins al 31 de gener de 2021. Hi ha determinades
activitats econòmiques que tindran exoneracions en les seves quotes de la Seguretat
Social.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11416
Gobierno de España

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES I INTERNACIONALITZACIÓ___________
Programa Xpande

Solucions tecnològiques i internacionalització

Internacionalització

Dirigit a pimes espanyoles que desitgen iniciar-se en l'exportació, pimes espanyoles
que busquen accedir a un mercat exterior concret i pimes espanyoles que busquen la
seua consolidació en els mercats internacionals.

Digitalització

Dirigit a pimes espanyoles amb interés a desenvolupar estratègies de màrqueting
digital per a reforçar les seues estratègies internacionals a través del posicionament en
línia als seus països objectiu.
https://www.camara.es/comercio-exterior/plan-de-expansion-internacional-para-pymes
Cambra de Comerç

PLA ACELERA PYME
Solucions tecnològiques
Pla Acelera Pyme posa a disposició de pimes i autònoms/es solucions tecnològiques
orientades a mantindre la seua activitat i en processos de transformació digital, amb
especial atenció a solucions de productivitat i del treball a distància per a atenuar
l'impacte de la crisi causada per la COVID-19.
Adreça electrònica de contacte: i nfo@acelerapyme.gob.es i tel. 900 909 001
https://acelerapyme.gob.es/

Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital (Govern d’Espanya)

FORMACIÓ _______________________________________________
Cursos TIC gratuïts
Formació
Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a autònoms, e-commerce,
treballadors en situació d'ERTO de qualsevol sector laboral i entitats d'economia social,
100% subvencionats pel Ministeri de Treball i Economia Social - SEPE
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion-erte?utm_source=terceros&
utm_medium=email&utm_campaign=entidades-tic-erte-autonomos

Ministeri de Treball i Economia Social

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Cursos gratuïts per a persones treballadores, autònomes o afectades
per ERTO
Formació
Cursos subvencionats pel SEPE que en finalitzar-los s'obté un diploma d'especialitat del
SEPE. Aborden diferents àrees formatives: activitats físic esportives; agrària; aigua;
comerç i màrqueting; construcció i indústries extractives; administració i gestió; arts
gràfiques; finances i assegurances; fred industrial; educació; energia; hostaleria i
turisme; imatge i so; informàtica i comunicacions; indústria alimentària; intersectorial;
indústries extractives; intersectorial autònoms; metall; sanitat; química; economia
social; medi ambient; seguretat; telecomunicacions; serveis a empreses; serveis
socials; tèxtil; transport
https://www.formate.es/cursos/TIC-2018/?utm_source=facebook&utm_medium=banner&utm_
content=page+post&utm_campaign=76&fbclid=PAAaZKhDFTzBrTNtzkFBKPc_zwmwkiyaGQFgYH
pJbRQ8PzuY2NQtfXryQkrvM
Varias entidades

ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ I ALTRES RECURSOS _______________
Assessorament a persones emprenedores, autònomes, a empreses,
cooperatives i entitats
Assessorament, informació i altres recursos
Castelló Crea posa a disposició de tota la ciutadania el seu equip de tècniques
d'emprenedoria per a l'assessorament i informació sobre recursos de formació en
emprenedoria de l'ecosistema emprenedor.
Contacte via adreça electrònica: castellocrea.emprendimiento@castello.es
A més, per a la gestió d'ofertes de treball també compta amb el servei d'intermediació.
Contacte via adreça electrònica: castellocrea.intermediacion@castello.es
Agència de Desenvolupament Local - CastellóCREA (Ajuntament de Castelló)

Si vols oferir algun producte o servei
Assessorament, informació i altres recursos
L'Ajuntament de Castelló ha habilitat un correu electrònic de contacte per a totes
aquelles empreses i/o professionals que desitgin oferir ajuda davant la crisi del
coronavirus: totanirabe@castello.es
Ajuntament de Castelló de La Plana

Canal d'informació actualitzada
l'Ajuntament de Castelló

sobre

l'emergència

sanitària

per

Assessorament, informació i altres recursos
L'Ajuntament de Castelló ha obert un canal de difusió en la seua pàgina web amb tota
la informació actualitzada d'interés respecte a l'emergència sanitària causada per la
COVID-19
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=val&cod1=33&cod2=1473

Ajuntament de Castelló de La Plana
La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Seu electrònica - Ajuntament de Castelló
Assessorament, informació i altres recursos
La seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló conté el catàleg de tràmits en línia per a
evitar desplaçaments innecessaris, així com els serveis electrònics i altres enllaços
d'interés.
https://sede.castello.es

Ajuntament de Castelló de la Plana

App GVA Responde

Assessorament, informació i altres recursos
La Generalitat crea una app per a resoldre els dubtes plantejats per l'estat d'alarma en
què s'agrupa tota la normativa publicada sobre la COVID-19. La nova aplicació respon
de forma senzilla i ràpida als dubtes no sanitaris més freqüents. Es pot descarregar en
els enllaços següents:
ANDROID https://bit.ly/2UHINiE
IPHONE https://apple.co/347zWcS

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (Generalitat Valenciana)

Marca LLamp
Assessorament, informació i altres recursos
La marca Llamp té com a objectiu impulsar l'emprenedoria basada en la innovació
social i tecnològica i en objectius de desenvolupament sostenible. Sota la marca
s'agruparan i reorientar els serveis d'emprenedoria sostenible i innovació social i
d'emprenedoria individual i col·lectiu de la Generalitat, amb l'objectiu de contribuir al
canvi
en
el
model
productiu
en
la
mesura
que
sigui
possible
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=895818
Generalitat Valenciana - Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo

Treball a distància
Assessorament, informació i altres recursos
Es regula el teletreball en les empreses per mitjà del Reial decret llei 28/2020. Entra en
vigor en 20 dies des de la seua publicació i permet la seua implantació progressiva.
L'acord per a realitzar treball a distància ha de ser voluntari per ambdós parts i
reversible.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf#bOEn
Govern d’Espanya

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Guia ASEBEC 4.0
Assessorament, informació i altres recursos
Es tracta d'una guia per al sector ceràmic que té per objecte accelerar la transició del
procés tradicional al digital en totes les empreses del sector no sols nacionals sinó
també internacionals. Detalla les tecnologies d'avantguarda aplicables a les empreses
del sector i reuneix distintes solucions enfocades a facilitar la implantació de
l'estratègia 4.0 en els processos de fabricació i en tota la cadena de valor.
A més, tota la informació que arreplega podrà ser utilitzada com a ferramenta
formativa, per a ajudar a crear llocs de treball qualificats, tan necessaris, en el sector.
https://spanishceramictechnology.com/
http://py.itc.uji.es/Content/docDifusion/PY170055/1/Resumen%20Guia%204.0.pdf
https://spanishceramictechnology.com/wp-content/uploads/2020/02/Capi%CC%81tulo-0-Introduccio%CC%81n.pdf

Govern de Espanya

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions
Assessorament, informació i altres recursos
El Reial decret llei 25/2020 informa de que es crearan els Plans de Sostenibilitat
Turística en Destinacions per a dur a terme actuacions d'impuls, adequació i millora de
les destinacions turístiques a fi d'augmentar-ne la sostenibilitat.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-7311-consolidado.pdf

Secretaria d’Estat de Turisme

Salvaguarda de l’ocupació

Assessorament, informació i altres recursos
El compromís de manteniment de l'ocupació establit en la D. A. 6a del Reial decret llei
8/2020 s'estén a les empreses i entitats que apliquen un ERTO ETOP, d’acord amb l’art.
23, i es beneficien de les mesures extraordinàries en l'àmbit temporal de l'article 4 del
Reial decret llei 24/2020 (exoneracions de l'aportació empresarial a les quotes de
seguretat social).
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

Protocol per a la reincorporació al treball
Assessorament, informació i altres recursos
El protocol següent té un caràcter general, per tant s’hi s'estableixen les línies mestres
que han de guiar l'actuació d'empreses, persones treballadores i recursos preventius
per a garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores en relació amb la
seua potencial exposició a la COVID-19.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/162273780/PRO-200102+Protocolo+general+de+actuaci%
C3%B3n+para+la+reincorporaci%C3%B3n+a+los+centros+de+trabajo+con+relaci%C3%B3n+a+la+potencial
+exposici%C3%B3n+al+SARS-CoV-2+%28COVID-19%29
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT (Generalitat Valenciana)

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.

10



Guia sobre les mesures adoptades per a persones autònomes
Assessorament, informació i altres recursos
Aquesta guia actualitzada tracta de resoldre la major part dels dubtes sobre les
mesures aprovades, les noves prestacions per a persones autònomes amb l'objectiu de
pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis de la pandèmia de la COVID-19.
https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2020/04/guia_autonomos.pdf
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (Govern d’Espanya)

Informació i preguntes freqüents sobre Indústria, Comerç i Turisme
Assessorament, informació i altres recursos
Consultes i preguntes freqüents sobre pimes: Indústria, Comerç i Turisme.
https://plataformapyme.es/es-es/InformacionPymes/Paginas/InfPymes.aspx
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Govern d’Espanya)

Informació d'interés per a les entitats locals amb relació a la crisi
sanitària de la COVID-19
Assessorament, informació i altres recursos
Aquesta pàgina web recopila tota la informació d'interés per a les entitats locals amb
relació a la crisi sanitària de la COVID-19. És, al seu torn, suport per a consultes,
dubtes i aclariments, a través de l'adreça electrònica covid19@femp.es
http://covid19.femp.es/
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

Seguretat social – seu electrònica
Assessorament, informació i altres recursos
Es faciliten els tràmits a la seguretat social sense necessitat d'acudir presencialment.
Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions no previstos en la seua seu
electrònica sense identificar-se electrònicament.
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss
_2.37
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (Govern d’Espanya)

Procediment d'actuació per als servicis de PRL enfront de la COVID-19
Assessorament, informació i altres recursos
Els servicis de prevenció de riscos laborals (SPRL) estan cridats a cooperar amb les
autoritats sanitàries, amb l'objectiu general de limitar els contagis de COVID-19.
Correspon a les empreses avaluar el risc d'exposició i seguir les recomanacions que
sobre el particular emeta el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions
formulades per les autoritats sanitàries.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Prevenci
onRRLL_COVID-19.pdf
Ministeri de Sanitat (Govern d’Espanya)

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Creació d'un Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques

Assessorament, informació i altres recursos
Es crearà un fòrum amb l'afany d'aportar suport públic per a enfortir la solvència
empresarial, per mitjà de la concessió de préstecs participatius, deute subordinat,
subscripció d'accions o altres instruments de capital, a empreses no financeres, que
patisquen severes dificultats arran de la pandèmia de la COVID-19 i que siguen
considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o regional. Les empreses
interessades han de realitzar una sol·licitud prèvia per a dur a terme les operacions
amb càrrec al Fons. Fins a finalitzar els fons de suport
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

Garantia d'ingressos a treballadors i autònoms
Prestacions, finançament i subvencions
Noves mesures que consisteixen a garantir uns ingressos a aquells treballadors que:
1-es veuen afectats per la suspensió de l'activitat en virtut de resolució administrativa,
2- aquells altres que no tenen accés a una prestació ordinària de cessament, 3- els
treballadors autònoms de temporada que veuen reduïda la seva activitat, (al mateix
temps que es manté fins al 31 de gener de 2021 la prestació especial per cessament
d'activitat prevista en l'article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny) 4- aquells
autònoms que l'hagin percebut durant el tercer trimestre de 2020 i mantinguin les
condicions per a la seva percepció en el quart trimestre.
També consisteix a facilitar l'accés a la mateixa prestació a aquells altres autònoms
que, havent percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat fins al 30 de
juny, no van percebre la prestació regulada en l'article 9 del Reial decret llei 24/2020,
de 26 de juny, però acrediten en el quart trimestre les condicions exigides per aquest
article per a obtenir el dret a aquesta. La prestació també en aquest cas es podrà
percebre fins al 31 de gener de 2021
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/07/pdf/2020_7105.pdf
Gobierno de España

La informació s'anirà actualitzant amb les novetats que vagen establint les autoritats competents.
Els nous quadres del mes es diferèncien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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