
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dimecres, 1 d’abril de 2020 

 
PODEU CONSULTAR EL RECULL DE COMUNICACIONS, NORMATIVA I DOCUMENTS 

COMPLEMENTÀRIS A LA PÀGINA WEB DEL COL·LEGI. 
HI ANIREU TAMBÉ CLICANT AQUÍ 

 
Companyes i companys, 
 
Us fem arribar l’abundant informació generada durant aquest darrer dia, per si és del vostre 
interès: 
 
- REIAL DECRET-LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. El trobareu al següent 
enllaç. 
 
- REIAL DECRET-LLEI 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i 
assistència a les víctimes de violència de gènere. El trobareu al següent enllaç. 
 
- MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME. Us trameten la nota interpretativa pel sector 
industrial, sobre l’aplicació del Reial Decret-Llei 10/2020, que regula el permís retribuït 
recuperable pel personal laboral de serveis no essencials. Consultar aquí. 
 
- ORDRE SND/307/2020, de 30 de març per la que s’estableixen els criteris interpretatius per 
aplicar el Reial Decret-Llei 10/2020, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes 
entre el lloc de residència el lloc de treball. La trobareu al següent enllaç. 
 
- NOTA DE PREMSA MORATÒRIA, del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, sobre 
flexibilització dels ajornaments de les quotes de la Seguretat Social per empreses i autònoms. La 
trobareu al següent enllaç. 
 
- NOTA DE PREMSA AJUDES TREBALLADORES DE LA LLAR, del Ministeri de Treball i Economia 
Social, sobre els subsidis extraordinaris per manca d’activitat  per les empleades de la llar, i per 
finalització del contracte temporal, i mesures de protecció del personal docent, investigador i 
del sector de la cultura. Consultar aquí.  
 
- DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL: Criteri interpretatiu mitjançant informe no vinculant sobre 
l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, mesures que es poden aplicar durant la interrupció 
d’activitats.  Consultar aquí. 
 
- SOCIETAT CATALANA D’ADVOCATS DE FAMÍLIA. Ha fet un recull dels acords dels diferents 
Jutjats de Família de Catalunya sobre règim de guarda i custòdia i visites durant l'estat d'alarma, 
que podeu consultar en el següent enllaç. 
 
- DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA. L'Equip d'Assessorament Tècnic Civil en l'Àmbit de Família 
(EATAF) del Departament de Justícia, el Col·legi Oficial de Psicologia, de Treball Social i 
d’Educadores I Educadors Socials  de Catalunya han elaborat un document de “Recomanacions 
entorn als règims de comunicació i estança dels fills i filles durant l’estat d’alarma”. Consulteu 
aquí. 

http://www.advocatslleida.org/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://industria.gob.es/es-es/Documents/31032020_Nota_interpretativa_sector_industrial.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/moratoria%20COVID19%20empresas%20y%20autonomos.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/Treballadores%20llar_contracte%20temporal.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/DGT-ERTEs.pdf
http://www.scaf.cat/downloads/recullacords.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/coronavirus/pmf/orientacions_coronavirus_eataf.pdf


 

 
- BANC DE SANTANDER. Us trametem, per si és del vostre interès el Pla d’ajuda financera als 
professionals de la justícia i al sector legal, línia ICO-COVID 19. Consultar aquí. 
  
- ARQUIA: Alternatives de finançament ofertes per Arquia que inclou, Possibilitat de sol·licitar 
la línia d’avals ICO COVID-19 Reial Decret-Llei 8/2020, finançament a través de Comptes de 
Crèdit i Préstecs posats a disposició a través de Comunitats Autònomes; finançament del 
pagament d’impostos; finançament de cobraments pendents. Consultar aquí. 
 
 
Us preguem que ens comuniqueu qualsevol incidència al correu covid19@advocatslleida.org.    
 
Continuem al vostre servei. 
 
LA JUNTA DE GOVERN 

 

http://www.advocatslleida.org/documents/Santander.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/Arquia.pdf
mailto:covid19@advocatslleida.org

