GUIA NORMATIVA
COVID-19

SUMARI
Des del dia 14 de març de 2020, en el que es va declarar l’estat d’alarma per segona
vegada en la història de la democràcia a l’Estat espanyol, s’ha aprovat multitud de
legislació amb afectació general a tots els àmbits.
Des de Vallbé hem volgut elaborar la present guia normativa per esquematitzar, de forma
breu i visual, la normativa aprovada, tant en sentit general com pel que respecta a
l’afectació a sectors concrets, sobre els que, deguda la seva rellevància en la crisi
sanitària, s’ha legislat més en detall.
PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT SOBRE AQUESTA NORMATIVA, AIXÍ
COM PER LA SEVA INTERPRETACIÓ, CONTACTEU AMB NOSALTRES.
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ESTAT D’ALARMA
▪

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i el Reial Decret
465/2020, de 17 de març pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març. Així com la seva pròrroga aprovada mitjançant el

▪

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

▪

Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma
declarat per el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

▪

Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

LEGISLACIÓ GENERAL
▪

Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures
urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

▪

Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

▪

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

▪

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID19.
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▪

Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin
serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el
context de la lluita contra el COVID-19. I l’Ordre SND / 307/2020, 30 de març,
per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decretllei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar
els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

▪

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

▪

Certificat autoresponsable de desplaçament.

▪

Instrucció 7/2020 per a l’aplicació de mesures laborals per a les persones
treballadores que tenen subscrits contractes de treball fixos discontinus, arran de
la Crisi de la COVID19 i per l’aplicació de les previsions normatives dictades en
matèria laboral.

▪

Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts
per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació
de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

▪

Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, per la qual es desenvolupen determinats
aspectes del dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que
hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a
conseqüència del COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud del bo social per
a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència
del COVID-19, establert en l'Annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de
març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per a fer front al COVID-19.

▪

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.
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▪

Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de
deutes amb la Seguretat Social, fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004,
sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptatòria de la Seguretat
Social; i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

▪

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.

LEGISLACIÓ

SOBRE

EXPEDIENTS

DE

REGULACIÓ

TEMPORAL

D’OCUPACIÓ.
Legislació general ERTO
▪

Estatut dels treballadors. En concret l’article 47 i la disposició addicional 17a.

▪

Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de
contractes i reducció de jornada.

▪

Preguntes freqüents (FAQ’s) sobre la presentació d’ERTO’s derivats del COVID19 elaborada pel Ministeri de treball i economia social.

Qüestions relatives a la sol·licitud de la prestació de l’atur.
▪

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del covid19. En concret els seus articles 25, 26 i 27.

▪

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats
del COVID-19.
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▪

Full informatiu del SEPE sobre com sol·licitar la prestació en nom dels
treballadors.

▪

Model d’EXCEL de sol·licitud col·lectiva de prestacions d’atur.

ERTOS a l’Administració Pública.
▪

Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2015, de 22 de gener de 2015.

Legislació ERTO per causa de força major
▪

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social del covid-19. En concret els seus articles
22, 24, 25 i 28.

▪

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID19.

Legislació ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i
productives.
▪

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social del covid-19. En concret els seus articles
23, 25 i 28.

▪

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID19.

LEGISLACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
▪

Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial,
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.
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▪

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i el Reial Decret
465/2020, de 17 de març pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març.

▪

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

▪

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.

▪

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.

▪

Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels
contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb
l'objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19.

▪

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

LEGISLACIÓ QUE AFECTA ALS HOSPITALS DEL SISCAT
▪

Instrucció 01/2020 del Servei Català de la Salut, per la qual s’aprova l’adopció de
mesures especials en matèria de salut pública. A l’Annex trobaran el model de
resolució a adoptar pels òrgans de govern dels centres per a l’adopció de les
esmentades mesures.

▪

Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria
de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
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▪

Ordre SND/299/2020, de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre
SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de
recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.

▪

Ordre SND/319/2020, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND/232/2020,
de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i
mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

▪

Circular Informativa, de mesures en matèria de recursos humans per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID 19.

▪

Declaració responsable de compatibilitat.

▪

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID19.

▪

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.

▪

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

▪

Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s'estableixen com a serveis
essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.

▪

Ordre SND/344/2020, de 13 d'abril, per la qual s'estableixen mesures
excepcionals per al reforç del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
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LEGISLACIÓ QUE AFECTA ALS HOSPITALS PRIVATS
▪

Resolució SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s'adopten noves mesures
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

▪

Resolució de 21 de març de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional i
temporal al sistema públic de salut de Catalunya de mútues d’accident de treball
i centres i establiments sanitaris privats, en el marc de l’estratègia de resposta a
l’epidèmia del SARS-CoV-2.

▪

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID19.

▪

Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s'estableixen com a serveis
essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.

▪

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.

▪

Ordre SND/344/2020, de 13 d'abril, per la qual s'estableixen mesures
excepcionals per al reforç del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.

LEGISLACIÓ QUE AFECTA AL SECTOR DE LA DEPENDÈNCIA
▪

Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de mesures relatives a les
residències de persones majors i centres socio-sanitàris, front la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.

▪

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
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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.

▪

Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures
complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament
d’informació en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en
relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

▪

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.

▪

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.

▪

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID19.

▪

Ordre SND/295/2020, de 26 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria
de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials front la situació de la crisi
ocasionada pel COVID-19.

▪

Ordre SND/322/2020, de 3 d'abril, per la qual es modifiquen l'Ordre
SND/275/2020, de 23 de març i l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, i
s'estableixen noves mesures per a atendre necessitats urgents de caràcter social
o sanitari en l'àmbit de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

LEGISLACIÓ QUE AFECTA AL SECTOR DE L’ENSENYAMENT
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▪

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. En concret
l’article 9.

▪

Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya
amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

▪

Pla de contingència del Departament d’Educació.

LEGISLACIÓ QUE AFECTA AL SECTOR DE LA RECERCA
▪

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social del covid-19. En concret el CAPÍTOL IV,
de mesures de suport a la investigació del COVID-19.

▪

Resolució de la Direcció de l’Institut de Salut Carlos III O.A., M.P., per la qual es
possibilita, prèvia sol·licitud, la interrupció del període d’execució dels Contractes
Río Hortega, Sara Borrell i Juan Rodés de les convocatòries corresponents als
anys 2017 a 2019 de l’Acció Estratègica en Salut.

▪

Resolució de la Direcció de la Direcció de l’Institut de Salut Carlos III O.A., M.P.,
per la qual es possibilita, prèvia sol·licitud, la interrupció del període d’execució
dels Contractes Miguel Servet i Miguel Servet Tipo II, de les convocatòries
corresponents als anys 2015 a 2019 de l’Acció Estratègica en Salut.

▪

Interrupció del període d’execució dels contractes de treball derivats d’ajuts del
Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS 2016-2020).

LEGISLACIÓ QUE AFECTA AL TERCER SECTOR
▪

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.
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▪

Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a
domicili.

▪

Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, pel que s’estableixen
criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.

▪

Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures
complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament
d’informació en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en
relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

▪

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.

▪

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

▪

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.
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