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INFORMACIONS D’ÀMBIT ECONÒMIC, LABORAL I
ORGANITZATIU
Informació sobre els ERTO
29/06/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre la nova regulació dels
ERTO i altres mesures
25/06/2020: Acord amb els agents socials per prorrogar els beneficis dels
ERTO fins al 30 de setembre
29/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé: La Direcció General de
Treball aclareix quan es troba una empresa en ERTO parcial i quan en ERTO
total
18/05/2020: Guia SEPE “¿Cómo comunicar las modificaciones que se
realicen sobre los ERTE debidas a la incorporación progresiva a la actividad?”
18/05/2020: Butlletí Red Tresoreria General de la Seguridad Social sobre
l’aplicació del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo de 2020, de medidas
sociales en defensa del empleo
13/05/2020: Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas
sociales en defensa del empleo
15/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre les novetats en la
tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació derivats de força
major. Necessitat de presentar una declaració responsable d’exoneració de
quotes.
13/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre la nova regulació dels
ERTO
03/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé “Ja he presentat un ERTO...
i ara què?”
02/04/2020: Guia normativa sobre el COVID-19 elaborada pel Bufet Vallbé
(amb informació sobre els ERTO)
01/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre tramitació de l’atur
30/03/2020: SEPE-Tramitació col·lectiva dels treballadors
Es tracta d’un document per fer la sol·licitud col·lectiva de prestacions per
atur per suspensió o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19. És
necessari que totes les empreses tinguin un document en el que els seus
treballadors els hi donin autorització per fer aquest tràmit.
28/03/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre modificacions en els
ERTO i altres temes
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25/03/2020: Document de preguntes freqüents sobre els ERTE elaborat pel
Ministeri de Treball i Economia Social
21/03/2020: Guia per a possibles ERTE de suspensió de contractes a
conseqüència del coronavirus i els seus efectes elaborada pel Bufet Vallbé
21/03/2020: Enllaç per sol·licitar la constància de l’existència de força
major (per causes diferents a la COVID-19)
18/03/2020: Sessió informativa sobre els ERTO organitzada per Dincat el
dia 18 de març
18/03/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre els efectes del Reial
Decret-llei 8/2020 (amb informació sobre els ERTO)
15/03/2020: Instrucció 02/2020 de la Secretaria General sobre els
procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació
d’ocupació

Gestió i organització de les persones treballadores i voluntàries
25/06/2020: Recuperació d’hores del permís retribuït excepcional per la
COVID-19
22/06/2020: RESOLUCIÓ TSF/1420/2020, de 17 de juny, per la qual es
prorroga la vigència de la Resolució TSF/758/2020, de 20 de març, per la
qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans
excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent
gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en
els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de
13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
18/06/2020: DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria de personal
18/06/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre les noves mesures
extraordinàries en matèria de personal
19/05/2020: Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del
coronavirus SARS-CoV-2
19/05/2020: Recomanacions davant el retorn esglaonat a l’entorn laboral i
l’ús de tests microbiològics
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19/05/2020: Recomanacions per a l’organització de grups de persones
voluntàries
13/04/2020: Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del
coronavirus SARS-CoV-2
07/04/2020: Resum de mesures laborals relacionades amb el COVID-19
elaborat pel Bufet Vallbé
29/03/2020: Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19
29/03/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre el permís retribuït
29/03/2020: Referències del Consell de Ministres
28/03/2020: Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19.
28/03/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre el Reial Decret-Llei
9/2020 de 27 de març
28/03/2020: Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan
medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios
sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19
28/03/2020:
SND/295/2020

Nota

informativa

de

la

Confederació

sobre

l’Ordre

28/03/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre mesures en matèria
de serveis socials
28/03/2020: DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen
noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i
social del COVID-19
28/03/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre el Decret Llei 10/2020
26/03/2020: RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es
concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en
l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de
la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
22/03/2020: RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es
concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb
les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball
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21/03/2020: Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del
coronavirus SARS-CoV-2. Consell de Relacions Laborals de Catalunya
21/03/2020: RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es
concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en
l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones
amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis
d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març,
per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control
de la infecció pel SARS-CoV-2.
21/03/2020: Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de
l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19
19/03/2020: Qüestionari per al desenvolupament del teletreball en el
domicili en situacions temporals i extraordinàries

Mesures econòmiques
27/06/2020: Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales
de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial
18/06/2020: DECRET LLEI 25/2020, de 16 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu
17/06/2020: Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula
la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento
11/06/2020: DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en
matèria tributària
12/06/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures en
matèria tributària
04/06/2020: DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de
caràcter econòmic, cultural i social
31/05/2020: Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital
Nota de premsa del Consell de Ministres
03/06/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre l’ingrés mínim vital
27/05/2020: Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se
adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica,
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de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID19
28/05/2020: Consideració d’accident de treball de les infeccions del
personal de les residències exposat al risc de contagi del Coronavirus SarsCOV-2
27/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures
complementàries en matèria tributària per pal·liar els efectes del COVID-19
18/05/2020: 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
07/05/2020: DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social,
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
06/05/2020: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/916/2020, de 28
d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per
a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020,
de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari
integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció
d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305) (DOGC
núm. 8123, de 29.4.2020)
30/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures en
matèria fiscal adoptades per la Llei 5/2020
30/04/2020: DECRET 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es
determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions
socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per
al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la
Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
29/04/2020: DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten
mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de
Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix
objectiu
29/04/2020: RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova
la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics
que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual
s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la
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pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents
amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305)
28/04/2020: Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla
el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19
29/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre l’Ordre que especifica
els sectors d’activitat que poden beneficiar-se de la moratòria en el pagament
de cotitzacions a la seguretat social
23/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre mesures de
flexibilització de pagament de rendes de locals comercials i habitatges
22/04/2020: Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
21/04/2020: Referències del Consell de Ministres celebrat el dia 21 d’abril
21/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre mesures fiscals del
RDL 15/2020 de mesures urgents complementàries per donar Suport a
l’economia i a l’ocupació
21/04/2020: Nota informativa sobre les novetats del Reial Decret 15/2020,
de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a
l’economia i l’ocupació
15/04/2020: Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se
extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas
declaraciones y autoliquidaciones tributarias
15/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre l’ampliació del termini
per a presentar i ingressar les declaracions i autoliquidacions tributàries
09/04/2020: DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten
mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries
10/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre mesures addicionals
en matèria de contractació pública adoptades pel Decret Llei 11/2020
10/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre mesures de gestió
tributària en l’àmbit de la Generalitat per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada pel coronavirus Covid-19
07/04/2020: El Govern aprova noves mesures en matèria econòmica i
social per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus
02/04/2020: RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova
la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona

7

Històric d’informacions, documents i normativa relacionats amb la
COVID-19

física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de
la COVID-19 (ref. BDNS 501916)
03/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre la convocatòria d’ajuts
per a les persones treballadores autònomes
02/04/2020: ORDRE EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les
bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de
garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions
d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament
d'Empresa i Coneixement
01/04/2020: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19.
01/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures en
l’àmbit econòmic i social
01/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures
urgents en materia de consumidors
31/03/2020: Resum del Consell de Ministres en el que es van adoptar 50
noves mesures per ampliar la protecció als col·lectius més vulnerables,
empreses i autònoms
09/04/2020: Correcció d’errors del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo
01/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre les noves mesures
urgents en matèria d’arrendaments per a fer front a l’impacte econòmic i
social del COVID-19
18/03/2020: Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19
Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19 aprobadas
por el Real Decreto-Ley 8/2020
Resum del Bufet Vallbé sobre les noves mesures urgents extraordinàries en
l’àmbit de la família i l’empresa per a fer front a l’impacte del COVID-19 (amb
aclariments sobre el Decret Llei 7/2020)

Contractació pública i administrativa
27/05/2020: Instrucció 2/2020 de la Direcció General de Contractació
Pública sobre l’aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la
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represa de terminis i les noves contractacions com a conseqüència de la
desescalada de les mesures derivades del COVID-19
Instrucció que dona cabuda a la modificació de contractes per incloure
les mesures específiques de protecció de la salut, i entre d’altres
qüestions, obliga a que les noves licitacions incloguin partides
específiques també per fer-les efectives.
06/05/2020: Nota informativa del Buffet Vallbé sobre les noves mesures
en matèria de contractació pública i en matèria tributària adoptades pel Reial
Decret-Llei 17/2020
23/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé per aclarir el còmput del
termini d’interposició de recurs especial en matèria de contractació en aquells
expedients de contractació que s’hagi acordat continuar amb la seva
tramitació
10/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre mesures addicionals
en matèria de contractació pública adoptades pel Decret Llei 11/2020
27/03/2020: Document de preguntes freqüents en matèria de contractació
pública elaborat per La Confederació
27/03/2020: Nota informativa sobre contractació pública elaborada per La
Confederació
26/03/2020: Informe sobre els efectes en matèria de contractació pública
de les mesures normatives aprovades per fer front a l’impacte del COVID-19
25/03/2020: DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial
del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència,
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres
mesures complementàries.
Anàlisi del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del
Decret Llei 7/2020

Finançament i impacte econòmic a les entitats
11/04/2020: DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten
mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de
l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19
11/04/2020: Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto
de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que
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sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos
afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.
26/03/2020: Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las
características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas
y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19

Altres
19/06/2020: DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de
l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la
represa al territori de Catalunya
19/06/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la COVID-19 en l’inici de l’etapa de represa al territori de
Catalunya
18/06/2020: Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica
la 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, y la Orden SND/458/2020, de 30 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase
3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
15/06/2020: Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican
diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se
establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad
06/06/2020: Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican
diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de
ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las
fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
05/06/2020: Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la
actividad formativa presencial en la formación profesional para el empleo en
el ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad
05/06/2020: Nota del SOC sobre el retorn a la presencialitat dels centres
de formació professional per a l’ocupació en fase 2 de desconfinament
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30/05/2020: Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad
24/05/2020: Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica
la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad y la 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
23/05/2020: Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican
diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres
residencials
22/05/2020: Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se
flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de
ámbito territorial inferior
21/05/2020: DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures
complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19
22/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures en
matèria social i sanitària relacionades amb la pandèmia del COVID-19
22/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures
aplicables a cooperatives
20/05/2020: Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan
las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
16/05/2020: 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.
14/05/2020: DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures
complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya per fer front a la COVID-19
15/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre la nova obligació dels
establiments de serveis socials de comunicar dades al Departament de Salut
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11/05/2020: RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d'11 de maig, per la qual
s'estableixen els criteris per a l'aplicació a Catalunya de l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria
de serveis socials
11/05/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre l’aixecament de la
suspensió de l’activitat ambulatòria no urgent dels centres sanitaris privats
10/05/2020: Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen
las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de
movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura
09/05/2020: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad
03/05/2020: Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan
instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de
transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de
conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad
01/05/2020: Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones
en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
28/04/2020: Pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovat pel
Consell de Ministres
28/04/2020: Annex II: Previsió orientativa per a l’aixecament de les
limitacions d’àmbit nacional establertes a l’estat d’alarma, en funció de les
fases de transició a una nova normalitat
25/04/2020: Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de
protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
23/04/2020: Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes
máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de
uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios
por el COVID-19
23/04/2020: DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten
mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en
l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat
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17/04/2020: Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
17/04/2020: Document amb punts importants sobre la Resolució de 15
d’abril, elaborat per PIMEC
14/04/2020: Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen
medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la
contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
14/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre les mesures
excepcionals pel reforç del Sistema Nacional de Salut
11/04/2020: Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
11/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre els efectes de la
pròrroga de l’estat d’alarma
10/04/2020: DECRET 54/2020, de 10 d'abril, de modificació del Decret
1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
11/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé: “El Departament de Salut
assumeix, mentre duri l’estat d’alarma, les competències en matèria de
centres de serveis socials de caràcter residencial”.
04/04/2020: Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican
la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26
de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades
urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19
04/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre noves mesures
urgents en l’àmbit social i sanitari
02/04/2020: Guia normativa sobre el COVID-19 elaborada pel Bufet Vallbé
01/04/2020: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que establecen
como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos
sanitarios
01/04/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre l’Ordre SND/310/2020
26/03/2020: RESOLUCIÓ SLT/777/2020, de 25 de març, per la qual
s'habiliten determinats espais hotelers o, si s'escau, altres locals, per a l'ús
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del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
25/03/2020: Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de
Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre
de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia
24/03/2020: Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se
establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de
suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de
carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
Nota informativa de La Confederació sobre l’Ordre SND/275/2020
23/03/2020: Instrucció 6/2020 de la Secretaria General del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els centres residencials del sistema
català de serveis socials en relació amb l’emergència sanitària provocada pel
COVID-19
Nota informativa del Bufet Vallbé sobre residències i les noves
obligacions establertes a la Instrucció 6/2020
21/03/2020: Resolució de 21 de març de 2020 per la qual s’estableixen
mesures complementàries a la Resolució de 21 de març de 2020 (relativa a
la integració de centres i establiments sanitaris privats) i es crea la Comissió
assessora d’atenció a malalts crítics
18/03/2020: Nota informativa del Bufet Vallbé sobre
extraordinàries aplicables a fundacions durant el període d’alarma

mesures
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INFORMACIONS D’ÀMBIT PREVENTIU
Protocols i recomanacions
Plans sectorials de desconfinament
29/06/2020: Represa de la normalitat en l’àmbit residencial
29/06/2020: Recomanacions per a la participació d’infants i Joves amb
diversitat funcional en les activitats de lleure educatiu 2020
Pàgina web www.estiuamblleure.cat amb informació sobre temes relacionats
amb el lleure d’aquest estiu
12/06/2020: Webinars formatius per a residències
12/06/2020: Webinars per al professorat sobre la gestió en el retorn a les
aules en l’actual escenari de desconfinament i sobre l’experiència de mestres
catalans arreu del món
11/06/2020: RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual
s'estableixen els criteris per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció
diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l'Ordre
SND/414/2020, de 16 de maig.
03/06/2020: RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es
deixa sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit
dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de
març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2
03/06/2020: RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual
s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en
el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de
propagació de la COVID-19.
27/05/2020: Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres
residencials per fer front a la COVID-19
26/05/2020: Recomanacions sobre les visites de familiars a persones
ingressades a hospitals d’atenció intermèdia/centres sociosanitaris
19/05/2020: Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques
de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant
l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1
04/04/2020: Instruccions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del
Departament de Salut, i de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, respecte el
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retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres
residencials, mentre duri la situació de risc relacionada amb la COVID-19
26/03/2020: Recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes per
malalties infeccioses del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
21/03/2020: Guia pràctica elaborada per Plena Inclusión per a residències
de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament davant la
pandèmia de coronavirus COVID-19
21/03/2020: Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Nota informativa del Bufet Vallbé sobre les noves mesures aplicables a les
residències de persones grans i centres sociosanitaris per a fer front a la crisi
sanitària provocada per la pandèmia el virus COVID-19
20/03/2020: Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat,
per la que s’estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
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INFORMACIONS, COMUNICATS I NOTES DE PREMSA OFICIALS
Presidència
10/06/2020: El Govern compensarà amb 140 milions els professionals del
sistema públic de salut i residencial que han treballat durant l’esclat de la
COVID-19
08/06/2020: El Govern crea el web “Activem Catalunya” per informar sobre
les noves mesures de recuperació econòmica i social
03/06/2020: President Torra “L’estratègia Catalunya 2022 és un projecte
de país per construir un futur nou després de la COVID-19”
03/06/2020: ACORD GOV/69/2020, de 2 de juny, pel qual es crea el Grup
Treball Catalunya 2022
03/06/2020: RESOLUCIÓ PRE/1201/2020, de 2 de juny, de nomenament
dels membres del Grup Treball Catalunya 2022

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
29/06/2020: S’aprova el Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit
residencial
26/06/2020: Treball, Afers Socials i Famílies crea una taula d’experts per a
la revisió del model d’autonomia i d’atenció a les persones
25/06/2020: Treball, Afers Socials i Famílies nega que s’hagi produït cap
impagament a les entitats que presten serveis al Sistema Català de Serveis
Socials
15/06/2020: Treball, Afers Socials i Famílies reconeixerà a les persones
treballadores de les residències en atenció directa durant la crisi sanitària de
la COVID-19 amb 900€
11/06/2020: El Consell de Relacions Laborals posa en marxa un grup de
treball per abordar el treball per abordar el treball a distància i el teletreball i
el seu impuls amb garanties a Catalunya
27/05/2020: Treball, Afers Socials i Famílies dona suport al sector del lleure
educatiu amb 11M€
25/05/2020: Treball, Afers Socials i Famílies proposa a la Taula del Tercer
Sector la creació d’un grup de treball per acordar mesures per a la crisi social
de la COVID-19
15/05/2020: Treball, Afers Socials i Famílies esgota el pressupost de 20
milions d’euros per a la convocatòria de l’ajut d’urgència de 200 euros
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15/05/2020: Treball, Afers Socials i Famílies destina 74,6M€ a la integració
laboral de les persones amb discapacitat o malaltia mental
12/05/2020: El Govern aprova un Decret Llei que permet a Salut tenir
accés a les dades sanitàries i assistencials de les residències de Catalunya
11/05/2020: Treball, Afers Socials i Famílies assegura el seu compromís
amb el lleure educatiu de l’estiu 2020
04/05/2020: Nota de premsa: Treball, Afers Socials i Famílies destina 59
milions d'euros a un Pla de xoc per a l'ocupació durant i després de la crisi
sanitària de la Covid-19
02/05/2020: Nota de premsa: El president Torra anuncia la creació d'una
comissió que elaborarà un Pla per a la reactivació econòmica i protecció social
dels país
28/04/2020: Treball, Afers Socials i Famílies destina 20M€ a un ajut
d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la
Covid-19 que no hagin cobrat la prestació d’atur
21/04/2020: Treball, Afers Socials i Famílies comença a fer el pagament de
les subvencions a entitats socials per un total de 31,5 milions d’euros dels
fons socials de l’IRPF
13/04/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: El Govern aprova l'estratègia d'actuació davant les noves mesures
de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril
07/04/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies realitza una compra de material de
prevenció per a les residències per valor de 5 milions d'euros que suposa 4,38
milions d'elements de protecció
03/04/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: A partir de dilluns es podrà sol·licitar l’ajut extraordinari per a les
persones treballadores autònomes afectades econòmicament per la crisi
sanitària de la Covid-19
01/04/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball rebutja la decisió del Govern espanyol de retallar en un 55%
les polítiques actives d’ocupació de Catalunya
01/04/2020: Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en relació amb el coronavirus
29/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies compra i reparteix 310.000
mascaretes, 200.000 guants, 32.000 bates i 10.000 ulleres per a les
residències
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29/03/2020: Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en relació amb el coronavirus
27/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci Salut i Social de
Catalunya contracten els primers 70 professionals per reforçar residències
amb manca de personal pel COVID19
27/03/2020: Nota de premsa en la que el Govern aprova un quart decret
de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social
del COVID-19
26/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies garanteix el pagament a les entitats
proveïdores de serveis socials i activa tota la xarxa assistencial
26/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies permetrà que les famílies que
vulguin puguin tenir a casa els seus familiars sans de les residències mentre
duri l'emergència pel coronavirus
26/03/2020: Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en relació amb el coronavirus
24/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies activa la inspecció de serveis socials
per intervenir en els casos de risc de residències de gent gran
24/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies reubica a la Casa del Mar de
Barcelona 21 persones amb discapacitat que viuen a residències i tenen
símptomes del coronavirus
23/03/2020: Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en relació amb el coronavirus
22/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies i el Col·legi de Psicòlegs amplien el
servei de suport psicològic gratuït pel COVID-19 a les professionals de serveis
socials
20/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: El Govern garanteix la tramitació dels casos més urgents de la RGC
20/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: Treball, Afers Socials i Famílies mobilitza persones voluntàries per
traduir les recomanacions del coronavirus a 35 llengües
20/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: El Govern garanteix la tramitació dels casos més urgents de la RGC
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19/03/2020: Nota de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies: El govern reforça la coordinació per protegir les residències de gent
gran, persones amb discapacitat i salut mental davant del coronavirus
15/03/2020: Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en relació amb el coronavirus

Departament d’Educació
29/06/2020: El Govern dotarà de forma extraordinària 370 milions d’euros
per fer front a l’emergència educativa
12/06/2020: Nous continguts formatius sobre els reptes educatius en
innovació per al proper curs
07/06/2020: Educació incorpora noves recomanacions de les autoritats
sanitàries al pla d’obertura de centres educatius
03/06/2020: Entrevista al President Quim Torra a Catalunya Ràdio: Torra
sobre l’inici del curs escolar: “S’hauran de contractar milers de professors”
01/06/2020: Les escoles i instituts obren en la Fase 2 de desescalada arreu
de Catalunya tal i com estava previst
20/05/2020: Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius per
a finals d’aquest curs i per al proper 2020-2021
23/04/2020:
Educació
estableix
els
criteris
d'aprenentatge
i
acompanyament de l'alumnat dels centres d'educació especial per al tercer
trimestre
02/04/2020: Educació indemnitzarà econòmicament les empreses de
menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels
treballadors dels menjadors en cas d'ERTO
27/03/2020: El Govern garanteix els pagaments ordinaris als serveis
contractats pel Departament d'Educació durant la suspensió de l'activitat a
causa del Covid-19
15/03/2020: Comunicat del Departament d’Educació en relació a les
mesures preses per contenir el coronavirus
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