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 Barcelona, 12 de març de 2020 

RESUM 

  

A data 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar com a 

pandèmia el virus COVID-19. Arrel de l’emergència de salut pública tant a nivell nacional com 

internacional que està suposant la ràpida propagació del virus, tant el Govern Estatal com els 

autonòmics, estan adoptant, entre d’altres, diverses mesures per a garantir la protecció social 

dels treballadors i regular l’impacte socioeconòmic que pugui suposar.  

 

ÀMBIT ESTATAL 

 Real Decret-llei 6/2020, de 10 de març, per el que s’adopten determinades mesures 

urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública 

L’article cinquè del Reial Decret-Llei declara la consideració de forma excepcional, dels períodes 

d’aïllament de contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19, 

com a situació assimilada a accident de treball, a efectes de la prestació econòmica 

d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.  

S’estipula que la durada vindrà determinada per el part de baixa per aïllament i la corresponent 

alta.  

El dret a la referida prestació s’entendarà a qualsevol treballador, sigui per compte propi o aliè, 

que es trobi en situació d’alta a qualsevol dels règims de Seguretat Social en el moment 

del contagi o aïllament.  

La mesura entra en vigor avui dia 12 de març de 2020.   

 

ÀMBIT CATALÀ 

A nivell autonòmic català, s’han adoptat diverses mesures i recomanacions per a fer front a 

la pandèmia: 
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 A nivell laboral, el dia 9 de març es va publicar de forma consensuada per el Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies, CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC una Guia de 

recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions 

vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del CORONAVIRUS 

SARS – COV 2, que pot consultar-se en el següent enllaç.  

 Així mateix, a data d’avui, la Generalitat de Catalunya ha anunciat diverses mesures, 

estant pendents d’aprovació i publicació. Entre elles s’ha anunciat una línia de 

préstecs de 1.000 milions d’euros per a augmentar la liquiditat de les empreses, 

articulada per les entitats financeres, amb l’aval de l’Institut Català de Finances i 

l’empresa Avalis. La Generalitat de Catalunya assumirà el 75% del risc creditici.  

 A més, s’ha anunciat un paquet de mesures per a afavorir el teletreball, així com la 

flexibilitat interna que permetia la modificació dels horaris de la jornada laboral en 

tots els casos que sigui possible i s’ha previst un reforç de l’Oficina Tècnica de Barreres 

a la Internacionalització de la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat.  

 

Previsiblement, en els pròxims dies s’adoptaran noves mesures tant a nivell laboral com 

socioeconòmic amb la finalitat de fer front a la pandèmia provocada per el COVID-19. Els 

anirem informant de les mesures que s’adoptin.  

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment i ampliació del contingut de la present circular. Contacti amb nosaltres 

a través del telèfon 934 677 414. 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 
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