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Barcelona, 23 de juny de 2020 

 
 

Atenent les recomanacions dels nostres assessors, la present circular té com a única i 

exclusiva pretensió la de facilitar-vos una selecció de continguts d'informació general 

sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic que us puguin ser 

d’utilitat en aquest període excepcional. 

 
 

 
 

La present nota de mesures urgents per a pal·liar els efectes economicosocials del 

COVID-19 inclou un resum de les mesures més rellevants recollides en les següents 

normes: 

- Reial Decret-Llei 20/2020 sobre la creació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). 

- Reial Decret-Llei 21/2020 sobre las mesures d’higiene per a la contenció de la crisi 

sanitària del COVID-19. 

- Reial Decret-Llei 22/2020 sobre la creació del Fons COVID-19. 

- Reial Decret 569/2020 i l’Acord del Consell de Ministres del 16 de juny sobre les 

línies de finançament i incentius. 

 
 
 
 
 

 

http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2020/06/Reial-decret-20-2020-BOE-A-2020-5493-consolidado.pdf
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2020/06/Reial-decret-21-2020-BOE-A-2020-5895.pdf
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2020/06/Reial-decret-22-2020-BOE-A-2020-6232-consolidado.pdf
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2020/06/Reial-Decret-569-2020-BOE-A-2020-6235.pdf
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REIAL DECRET-LLEI 20/2020 – Ingrés mínim vital 

Espanya es troba entre els països de la Unió Europea amb una distribució de la renda entre llars més 

desigual, aspecte que s'ha vist incrementat per la crisi sanitària del COVID-19. 

 
Precisament, per a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que es trobin en una situació 

de vulnerabilitat, a través del RDL 20/2020 de 20 de maig de 2020, s'ha creat la prestació d'Ingrés 

Mínim Vital (IMV), les condicions del qual són resumides a continuació: 

 

1. Persones beneficiàries 

Persones entre 23 i 65 anys residents a Espanya que visquin sols (beneficiaris individuals) o en 

una unitat de convivència (titulars de la unitat de convivència). 

 
2. Requisits d’accés 

o Haver viscut almenys tres anys de manera independent en el cas dels sol·licitants 

individuals i un any en el cas de famílies. 

o Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica. 

o Tenir residència legal i efectiva a Espanya de forma continuada i ininterrompuda durant 

almenys un any anterior a la presentació de la sol·licitud. 

o Es flexibilitzen els requisits per a les persones que hagin estat víctimes de violència de 

gènere o de tràfic d'éssers humans i/o explotació sexual. 

o Haver sol·licitat prèviament les prestacions a les quals pogués tenir dret i estar inscrites 

com a demandants d'ocupació. 

o No pot superar-se el límit de patrimoni net, l'import màxim del qual varia segons la unitat 

de convivència oscil·lant entre els 16.614 euros i els 43.196,40 euros. 

 
3. Quantia de la prestació 

La quantia de la prestació estarà entre 431,50 euros/mes, per a persones que visquin soles, i els 

1.015,30 euros/mes per a unitats de convivència de cinc o més membres. 

 
4. Sol·licitud 

Ja pot sol·licitar-se l'ingrés mínim vital des de dilluns passat 15 de juny a través del 

corresponent procediment establert per la Seguretat Social. 

 

 
Per a obtenir la informació detallada d'aquesta prestació i realitzar la simulació de l'Ingrés Mínim Vital 

(IMV), accedeix a la pàgina web del Ministeri de Seguretat Social en el següent ENLLAÇ. 

 

Per la seva part, el Govern Estatal ha habilitat una Guia de facilitació d'accés a les mesures en la qual 

resol els dubtes més freqüents sobre la prestació. VEURE GUIA. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm
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REIAL DECRET-LLEI 21/2020 – Mesures d’higiene per a la contenció de la crisi sanitària 
del COVID-19 
 
El Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, estableix les mesures urgents de prevenció, contenció i 

coordinació necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com per a 

prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova 

Normalitat per part d'algunes províncies, illes i unitats territorials. 

 
Entre les mesures, destaquen les següents: 

 
o Ús obligatori de mascaretes a partir dels 6 anys en la via pública i espais tancats d'ús públic 

quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal d'1.5 metres; en els mitjans de transport 

públics (bus, metro, tren, transport aeri, marítim, taxis, VTC, etc.); exceptuant persones amb 

patologies respiratòries o en el cas de la realització d'exercici individual. 

 
o Mesures a dur a terme en els centres de treball per part de l’administració o direcció d’aquest: 

• Establir mesures per a la ventilació, neteja i desinfecció del centre. 

• Posar a disposició dels treballadors gels hidroalcohòlics, aigua i sabó o desinfectants 

autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. 

• Adequar l'organització dels espais de treball i espais comuns de manera que pugui 

garantir-se la distància interpersonal de 1,5 metres. De no ser possible, haurà de 

dotar-se als treballadors dels EPIS corresponents. 

• Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones en el centre, tant de 

treballadors com de clients. 

• Aplicar mesures de reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de 

treball i potenciar el teletreball. 

• Persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament no assistiran al centre de 

treball. 

• Si un treballador comencés a presentar símptomes del virus, s'ha de contactar 

immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma corresponent i el 

treballador haurà de posar-se la mascareta fins a ser valorat per un professional 

sanitari. 

 
El RDL 21/2020 delega en les administracions competents el deure d'assegurar-se del compliment per 

part dels titulars o administradors dels diferents establiments de les mesures per a garantir la distància de 

1,5 metres, tant entre treballadors com clients, així com la limitació d'aforaments per a evitar 

aglomeracions. L'RDL contempla els següents sectors: 

 
o Centres, serveis i establiments sanitaris. 

o Centres docents. 

o Serveis socials. 

o Establiments comercials, fent especial menció dels mercats a l’aire lliure i centres comercials. 

o Hotels i allotjaments turístics. 
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o Activitats d’hostaleria i restauració. 

o Equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives. 

o Instal·lacions per a les activitats i competicions esportives. 

o Transport públic de viatgers. 

 

 
Infraccions i sancions 

 
L'incompliment de l'ús de mascaretes serà considerat infracció lleu i se sancionarà amb multes de fins a 

100 euros. 

 

Per a consular el text del RDL 21/2020 complet, fes clic en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf 

 
 

REIAL DECRET-LLEI 22/2020 – Creació del Fons COVID-19 

El RDL 22/2020 de 16 de juny de 2020, regula la creació del fons COVID-19 així como la seva 

distribució i lliurament a les comunitats autònomes. 

 
Aquest fons ha estat creat de manera especial per a poder fer front a la crisi sanitària i, al seu torn, 

econòmica, a causa de la paralització de l'activitat econòmica de manera temporal i està dotat de 16.000 

milions d'euros. La divisió d'aquest import entre les diferents comunitats es guiarà per criteris poblacionals, 

el grau d'incidència del virus, la despesa sanitària i/o en educació i del nivell d'activitat econòmica. 

 
 

ALTRES MESURES IMPORTANTS DE FINANÇAMENT I INCENTIUS 

Complementàriament, el Govern ha aprovat altres línies de finançament i incentius destinats a diversos 

fins, recollits en el Reial decret 569/2020 i en l'Acord del Consell de Ministres, tots dos amb data 16 de juny 

de 2020. 

 
Sector automoció 

 
El Govern estatal va aprovar destinar 650 milions d'euros en mesures per al suport del sector de la 

mobilitat i l'automoció. De la quantitat total: 

o 100 milions d'euros es destinaran a la segona edició del programa MOVES d'incentius per a la 

mobilitat eficient i sostenible, perquè les comunitats autònomes i ciutats inverteixin en 

infraestructures relacionades amb la mobilitat sostenible. Consulta més detalls en el RD 569/2020 

AQUÍ; 

o 500 milions es destinaran a una nova línia d’avals ICO per a PIMES i autònoms per a 

l’adquisició o arrendament financer o operatiu de vehicles de motor de transport per carretera d’ús 

professional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
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Sector turístic 

 
Per l’Acord del Consell de Ministres del passat 16 de juny de 2020 ha sigut aprovat el Tram del Sector 

Turístic, que es gestionarà sota la Línia d’Avals ICO i tindrà un import de 2.500 milions d’euros. Aquesta 

línia específica per al turisme es destinarà a pimes i autònoms del sector amb la finalitat de cobrir les 

seves necessitats de liquiditat, així com finançar despeses o inversions per a la seva millora (ampliació 

d'instal·lacions, compra d'equips, millora de serveis prestats). 

 

 
Cinquè tram de la línia d’Avals ICO per a empreses 

 
Finalment, el Govern central va aprovar el 5è tram d’Avals ICO de fins a 12.500 milions d’euros, per a la 

renovació i nous préstecs concedits a autònoms i PIMES. Aquest es divideix en: 

o Fins a 7.500 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes. 

o Fins a 5.000 milions d’euros para renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no 

reuneixin les condicions de PIME. 

 
El termini màxim per a la sol·licitud de la línia és el 30 de setembre de 2020. 

 

Per a consultar la informació completa de l’Acord del Consell de Ministres del 16 de juny fes clic AQUÍ. 

 
 

 
 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6236

