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Circular 20/136 – 30 de juliol de 2020 

 

Coronavirus: Publicacions al DOGC, BOE i la instrucció 18/2020 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Per a la vostra informació, us adjuntem les següents disposicions que s’han publicat 

al dia d’avui: 

 

Resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts 

extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en 

microempreses i persones treballadors autònomes (SOC-MICROEMPRESES) (ref. 

BDNS 517440) 

 

Els ajuts estan adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que 

tinguin contractades fins a 10 persones treballadores i que hagin mantingut la 

plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal 

d’ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball.  

 

La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un 

màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, o la part proporcional 

equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre i quan aquestes 

microempreses i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la 

plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma, i com a mínim, durant 

els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.  

 

Pressupost: 5 milions d’euros 

Destinataris: 1.100 microempreses 

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2020 
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Us adjuntem la disposició i una infografia explicativa.  

 

Resolució del 24 de juliol de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i 

Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar als punts d’entrada d’Espanya i 

es deroga la Resolució de 29 de juny de 2020.  

 

La resolució estableix que tot els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o 

marítima hauran de sotmetre’s a un control sanitari abans de l’entrada al país. 

Aquests controls podran incloure la presa de la temperatura i un control visual 

sobre l’estat de passatgers.  

 

 

Instrucció 18/2020, de 20 de juliol, de la secretaria general sobre els procediments 

administratius per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, derivats dels 

nous brots rebrots epidèmics de la pandèmia COVID-19 

 

Aquesta instrucció deixa sense efectes les instruccions 16/2020 i  17/2020, sobre 

els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació 

d’ocupació per causes de força major, que són substituïdes per aquesta.  

 

La instrucció 18/2020 pretén resoldre dubtes i clarificar el procediment sobre els 

expedients de regulació d’ocupació per causes de força major, que tenen relació 

directa amb noves restriccions, així com atenent a la nova normativa que s’ha anat 

dictant en matèria de regulació temporal d’ocupació, es dicta aquesta instrucció per 

adaptar els mecanismes i procediments de tramitació d’expedients. 

 

En aquest sentit, a la província de Girona, només les empreses dels municipis 

de Figueres i Vilafant podrien reactivar els ERTO’s per causes de força major, i 

per tant, estarien afectats per aquesta instrucció.  
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Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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