A continuació trobareu un recull amb totes les informacions i documents que
s’han generat en els darrers dies i que segueixen vigents

INFORMACIONS D’ÀMBIT ECONÒMIC, LABORAL I ORGANITZATIU
Informació sobre els ERTO
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 Buffet 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 Buffet 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
25/03/2020: Document de preguntes freqüents de l’àmbit laboral sobre el SARS-CoV-2
elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (consultar actualitzacions
aquí)
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
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 SARSCoV-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

20/03/2020: Comunicat conjunt de Dincat i CCOO amb criteris orientadors sobre
l’organització del personal per poder garantir l’atenció a les persones amb discapacitat
en els serveis essencials
19/03/2020: Qüestionari per al desenvolupament del teletreball en el domicili en
situacions temporals i extraordinàries
15/03/2020: Recomanacions bàsiques per a grups de persones voluntàries
*Important: no es pot fer cessió de persones treballadores entre entitats diferents
(caldria tramitar abans una baixa i alta de contracte amb l’acord del la persona). Això
només ho podria determinar l’autoritat competent (Estat) i de moment no ho ha fet. Això
no vol dir que no ho pugui fer i, per tant, heu de tenir tots els treballadors localitzables
per si es determinés alguna norma per mobilitzar recursos humans i destinar-los en el
lloc i serveis que puguin fer falta.

Mesures econòmiques
Nou servei d’atenció digital del Canal Empresa de la Generalitat per informar de les
mesures econòmiques per fer front al 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 Buffet 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)

Subvencions
NOVETAT Document de preguntes i respostes sobre subvencions (justificació IRPF
2018, execució IRPF 2019, resolució IRPF 2019, pagaments i terminis d’execució
COSPE, terminis de justificació)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


Pel que fa a la tramitació de les subvencions, es flexibilitzarà el calendari tenint
en compte l’excepcionalitat del moment
o

El Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma ja preveu la suspensió
dels terminis de les tramitacions d'aquestes subvencions per a les entitats
socials. Les principals administracions catalanes, tant la Generalitat com
l'Ajuntament de Barcelona, ens han confirmat que durant aquesta
setmana concretaran l'aplicació de les mesures en cada Administració,
un cop s'hagin consultat els serveis jurídics corresponents.

D’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19 queden interromputs els terminis d’execució i de
justificació de les següents convocatòries de subvencions:





Termini d’execució


Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a entitats
destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a
l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones
físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2019). Nova data
de fi de termini: 15 de gener de 2021



Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions per a entitats de
serveis socials destinades a actuacions d'inversió per adequar els seus
establiments a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials
o per mantenir-ne la concertació, a càrrec dels fons provinents
d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya (Herències
intestades 2019). Nova data de fi de termini: 15 de gener de 2021.

Termini de justificació


Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions a entitats sense
ànim de lucre destinades a la realització de programes d’interès general,
amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques
socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2018).
Nova data de fi de termini: 11 d’abril de 2020.



Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per a entitats de
serveis socials destinades a actuacions d'inversió per adequar els seus
establiments a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials
o per mantenir-ne la concertació, a càrrec dels fons provinents
d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya (Herències
intestades 2018). Nova data de fi de termini: 10 d’abril de 2020.



Convocatòria 2019, convocatòria ordinària per a la concessió de
subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques
socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE
2019).
- Per justificar les accions concedides, per un import igual o inferior a
50.000 euros, fins 11 d’abril de 2020.
- Per justificar les accions concedides per un import superior a 50.000
euros, fins 15 de maig de 2020.

També ha quedat aturada la resolució provisional del programa Singulars 2020. Tot i
així, ens asseguren que el programa Singulars 2020 es portarà a terme i que estan
estudiant diferents opcions per poder fer la comunicació a les entitats sol·licitants el més
aviat possible.
Així mateix, s’ha ampliat també el termini de les subvencions adreçades als CET.
Aquests terminis s’han ampliat quinze dies naturals, durada de l’estat d’alarma declarat
pel Govern de l’Estat, d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Ajuntament de Barcelona
Pel que fa a les subvencions concedides per l’Ajuntament de Barcelona:
-

Requeriments d'esmenes en curs (enviats abans de la declaració d'estat
d'alarma): El termini que s'ha atorgat per esmenar ha quedat en suspens i
es reprendrà quan quedi sense efecte l'esmentat decret d'alarma i
s'allargarà els dies equivalents a la seva duració. Es poden presentar les
esmenes requerides pels canals habituals.

-

Requeriments d'esmenes nous a realitzar durant la declaració de
l'estat d'alarma. Si durant aquest temps es rep algun requeriment, el
termini indicat per respondre començarà a comptar quan quedi sense efecte
l'esmentat decret de declaració d'estat d'alarma. Es poden presentar les
esmenes requerides pels canals habituals.

-

Reformulacions a les sol·licituds de subvencions presentades a la
Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a
l’any 2020 arran la impossibilitat de realització de la totalitat dels projectes.
Les persones sol·licitants de subvencions poden presentar reformulació
dels seus projectes en qualsevol moment de la tramitació.

-

Justificacions pendents. Queda interromput el termini de presentació de
la justificació per a totes aquelles subvencions en les quals aquest termini
finalitzi amb data posterior a 14 de març. El termini es reprendrà quan quedi
sense efecte l'esmentat decret i s'allargarà els dies equivalents a la seva
duració.

La justificació es podrà presentar aleshores als canals habituals. Mentrestant, si es
presenta alguna justificació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, es
considerarà presentada correctament. Això inclou tant les subvencions de
convocatòries com les subvencions extraordinàries (convenis i subvencions
directes).

Contractació pública
26/03/2020 [NOVETAT]: Informe sobre els efectes en matèria de contractació
pública de les mesures normatives aprovades per fer front a l’impacte del COVID19
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.

-

NOVETAT: Anàlisi del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació
parcial del Decret Llei 7/2020

19/03/2020: 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
-

Nota informativa del Buffet Vallbé sobre les mesures urgents del Govern de
la Generalitat per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
Coronavirus COVID-19

Finançament i impacte econòmic a les entitats
Formulari de la Taula del Tercer Sector per identificar les incidències derivades de
l’emergència sociosanitària a les entitats socials
21/03/2020: Termòmetre de l’impacte del COVID-19 sobre les pymes i els
autònoms (qüestionari de PIMEC)
18/03/2020: ICF-Avalis Liquiditat, per facilitar la liquiditat a PIMES

Altres
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
-

[NOVETAT]: Nota informativa de La Confederació sobre l’Ordre
SND/275/2020

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 Buffet Vallbé sobre mesures extraordinàries
aplicables a fundacions durant el període d’alarma

Per tal de resoldre dubtes empresarial, PIMEC ha habilitat un telèfon habilitat 7 dies
a la setmana de 8:00 a 20:00 per a donar suport a les PIMES. AEES Dincat està
associat a PIMEC i podeu fer us d’aquest servei indicant que sou associats:
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-reforcaseus-serveis-atendre-donar-suport-permanent-pimes
PIMEC també han obert una plana web amb informació al respecte:
https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus

INFORMACIONS D’ÀMBIT PREVENTIU
Informació rellevant a enviar al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
[MOLT IMPORTANT] FORMULARI DEL DTASF per a residències de persones amb
discapacitat
És imprescindible que:
-

-

Reviseu el vostè número d’inscripció al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials (RESES), perquè serà el vostre identificador clau. Aquest número el
trobareu aquí
Empleneu un cop al dia TOTS els camps sol·licitats al formulari que trobareu al
següent enllaç (es recomana utilitzar el navegador Chrome)
Envieu aquesta informació diàriament abans de les 16:00h.

[MOLT IMPORTANT] FORMULARI per identificar les necessitats de material de les
entitats que estan prestant suport a domicili, independentment del tipus (SAD, SAPLL,
tutela, USAPS...). Aquest formulari només s’ha d’enviar una vegada perquè un cop
recollides les dades aquestes es faran arribar al Departament que les afegirà al circuit
logístic de les residències i altres serveis.

Protocols i recomanacions
26/03/2020 [NOVETAT]: 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 socio-sanitarios, ante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
-

Nota informativa del Buffet 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: Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou
Coronavirus SARS-CoV2 en l’àmbit de la residència
20/03/2020: Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus
SARS-CoV-2
20/03/2020: Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció
a domicili (SAD) per la COVID-19
20/03/2020: Mesures i recomanacions tècniques d’actuació en relació als serveis
essencials que es prestaran en el marc del servei d’atenció domiciliària (SAD) davant la
situació extraordinària generada per a COVID-19
20/03/2020: Preguntes sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya,
Departament d’Interior
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
13/03/2020: Aïllament a centre residencial
Altres protocols: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/actualitzacions/
NOVETAT Centre per a l’autonomia personal Sirius, servei gratuït de la Generalitat de
Catalunya, per informar i assessorar en productes de suport i accessibilitat de
l’habitatge a persones amb discapacitat, dependència, gent gran, persones amb
limitacions funcionals i/o de comunicació, als seus familiars o assistents

-

Qualsevol persona que necessiti aquest servei, pot adreçar la seva consulta a
través de la bústia: sirius.tsf@gencat.cat o a través d’aquest formulari

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un canal de consultes sobre
els efectes del COVID-19, per a professionals del sistema català de serveis socials, tant
per via correu (covid19.tsf@gencat.cat) com per via telefònica, al telèfon 93 887 64 97.

Informació i documents en lectura fàcil per a persones i famílies
Informació per a persones i famílies sobre la salut i el coronavirus (data d’actualització:
21/03/2020)
Informació per a persones i famílies sobre el confinament a casa (data d’actualització:
21/03/2020)
Dubtes sobre les mesures adoptades per les administracions per fer front al coronavirus
(data d’actualització: 21/03/2020)
Recomanacions de Dincat sobre sortides al carrer de persones amb discapacitat
intel·lectual

Consideracions de l’OMS sobre la discapacitat i el coronavirus

INFORMACIONS, COMUNICATS I NOTES DE PREMSA OFICIALS
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
17/03/2020: Nota de premsa posterior a la compareixença del President Pedro Sánchez
sobre les mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19
-

Resum de la compareixença del President Pedro Sánchez sobre les mesures
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
24/03/2020 [NOVETAT] 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
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’Ensenyament
15/03/2020: Comunicat del Departament d’Educació en relació a les mesures preses
per contenir el coronavirus

Organització Mundial de la Salut
20/03/2020: Consideracions de la OMS pel que fa a la discapacitat durant el brot de
COVID-19 (versió en català)
20/03/2020: Consideracions de la OMS pel que fa a la discapacitat durant el brot de
COVID-19 (versió en aranès)

