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Circular 20/59 – 9 de maig de 2020 
 

Coronavirus: Publicacions al BOE i ajudes de l’ICF 
 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us enviem les disposicions que s’han publicat avui al BOE 

número 129, així com la informació de la convocatòria de la línia de préstecs de 

l’ICF: 

 

Ø Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 

restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 

d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició fins a una nova 

normalitat 

 

o El Capítol IV exposa les condicions per a la reobertura al públic de 

terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració, limitant-se al 

50% de les taules permeses a l’any anterior en base a la corresponent 

llicència municipal.  

o El Capítol XIII exposa les condicions d’obertura al públic dels hotels i 

establiments turístics.  

o Recordar-vos que a Catalunya a partir del proper dilluns 11 de maig, 

només passaran a fase 1 les regions sanitàries del Camp de 

Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran.  
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Ø Resolució de 6 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual 

s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat 

d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març  

 

La resolució exposa que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del 

24 de maig de 2020.  

 

Ø Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, 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 

o L’article 2 d’aquesta disposició constata la prorroga especificada 

anteriorment.  

o L’article 3 especifica que durant la progressió de les mesures de 

desescalada les persones només podran desplaçar-se pel territori de 

la província, illa o unitat territorial de referència, sense perjudici de les 

següents excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part 

del territori nacional: motius sanitaris, laborals, professionals o 

empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura 

de les persones grans, dependents o persones amb discapacitat, causa 

de força major o situació de necessitat o qualsevol altre d’anàloga 

naturalesa.  

o L’article 4 constata que el procés de desescalada es farà mitjançant 

acords amb les Comunitats Autònomes en termes de modificació, 

ampliació o restricció de les unitats d’actuació i algunes limitacions. 
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Ø Ordre INT/396/2020, de 8 de maig, per la qual es prorroguen els controls a 

les fronteres interiors terrestres en motiu de la situació de crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19 

 

La resolució exposa que es prorroguen els controls restablerts temporalment a les 

fronteres des de les 00.00 hores del 10 de maig fins a les 00.00 hores del 24 de 

maig.  

 

En aquest sentit, també us adjuntem la circular de la CEHAT 205/2020 que indica 

que la Comissió Europea ha invitat als Estats Membres i als Estats Associats de 

Schengen a ampliar la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE durant 

30 dies més, fins el 15 de juny de 2020.  

 

 

Ø Resolució de 6 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport 

a l’Empresa... 

 

La resolució especifica les característiques del tercer tram de la línia d’avals a 

préstecs concebuts a empreses i autònoms de fins a 20.000 milions d’euros.  

 

Ø L’ICF convoca una línia de préstecs de 70 milions, amb suport del FEDER, per 

a empreses afectades per la crisi de la COVID-19 que compta amb una 

dotació de 70 milions d’euros i estarà finançada al 100% pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER)	   de la Unió Europea. Amb l’objectiu de 

preservar el màxim possible l’activitat econòmica, són préstecs per a petites i 

mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19; 

vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous 

mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. 

Adjunt us facilitem enllaç a la pàgina del FonsUECat: FonsUECat/ICF 

Eurocrèdit Covid19, així com enllaç a la pàgina web de l’ICF: ICF/Eurocredit 

Covid19, on podreu trobar més informació al respecte.	  
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Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació. 

 

 


