
                                                                                                                       

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

Circular 20/29 – 11 d’abril de 2020 
 

Coronavirus: Publicacions al BOE i documents d’interès 
 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us enviem i adjuntem les següents disposicions del BOE número 

101 que s’han publicat avui i són del vostre interès, així com un informe elaborat 

per la CEOE i CEPYME i la guia de directrius de bones pràctiques als centres de 

treball: 

 

Ø Ordre INT/335/2020, del 10 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a 

les fronteres interiors terrestres re-establertes en motiu de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 

Aquesta ordre estableix que es prorroguen els controls a les fronteres 

interiors terrestres fins al 26 d’abril de 2020, permetent només l’entrada a 

territori espanyol per via terrestre a les següents persones: ciutadans 

espanyols; residents a Espanya; residents a altres Estats membres o Estats 

associats Schengen que es dirigeixen al seu lloc de residència; treballadors 

transfronterers; professionals sanitaris o que tinguin cura de persones grans 

que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral; aquells que acreditin 

documentalment causes de força major o situació de necessitat.  

 

Ø Reial Decret 487/2020, del 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 per la 

COVID-19.  

El Reial Decret estableix que l’estat d’alarma es prorroga fins les 00:00 hores 

del 26 d’abril de 2020.  
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Ø Resolució del 10 d’abril de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport 

a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres del 10 

d’abril de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en 

marxa el segon tram de la línia d’avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, 

de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i 

mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques 

de la COVID-19.  

S’ha aprovat un segon tram de 20.000 milions d’euros de la línia d’avals de 

l’ICO, que les petites i mitjanes empreses i els autònoms afectats per la 

COVID-19 podran sol·licitar fins al 30 de setembre de 2020.  

 

Ø Ordre SND/338/2020, de 8 d’abril, per la qual es prorroga la interrupció de la 

realització de qualsevol activitat compresa en l’àmbit del programa de 

turisme social de l’Institut de Majors i Serveis Socials per a persones grans i 

manteniment del treball en zones turístiques davant de la situació de la crisi 

ocasionada pel brot de la COVID-19.  

Es prorroga la interrupció del programa IMSERSO fins a les 00:00 del 30 de 

juny de 2020.  

 

Ø Guia pràctica d’aplicació de mesures de caràcter laboral i de la Seguretat 

Social, elaborada per la CEOE i CEPYME, que inclou 197 preguntes amb les 

seves respostes pertinents respecte a totes les mesures urgents per fer front 

a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.  

 

Ø Directrius de bones pràctiques als centres de treball. Mesures per a la 

prevenció de contagis de la COVID-19, elaborada pel Ministeri de Sanitat.   

La guia inclou una sèrie de mesures de prevenció recomanables per a totes 

aquelles empreses que a partir del 13 o 14 d’abril reprendran la seva 

activitat.  
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Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 


