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Barcelona, 19 de març de 2020 

RESUM 

  

La Generalitat de Catalunya ha publicat en el Decret-Llei 7/2020 les mesures d’urgència per a 

contribuir, addicionalment a les mesures ja adoptades pel Govern Central, a la lluita contra la 

crisi social i econòmica provocada per la pandèmia del COVID-19, més conegut com 

Coronavirus.  

 

Les mesures normatives concretes es divideixen en els àmbits tributaris, en el dels autònoms i 

en l’àmbit de la contractació pública.  

 

 

MESURES EN L’ÀMBIT TRIBUTARI 

En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits 

s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats 

tributs, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, en aquest cas, el dia 19 de març de 2020, 

i fins que es deixi sense efecte la declaració de l'estat d'alarma. 

  

MESURES EN L’ÀMBIT ECONÒMIC - AUTÒNOMS 

S'estableix una ajuda, en forma de prestació única, per un import màxim de fins a 2.000 

EUROS, per als treballadors autònoms en situació d'alta en el règim especial de treballadors 

autònoms de la Seguretat Social i amb domicili fiscal a Catalunya, els quals: 

 

 Figurin com a tals en activitats afectes pel tancament decretat en virtut de l'estat 

d'alarma. 

 Acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a 

conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica i no disposin 

de fonts alternatives d’ingressos. 
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Per a accedir a l'ajuda serà necessari acreditar pèrdues econòmiques el mes de març de 

2020 en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Si l'antiguitat del treballador 

autònom en el RETA fos inferior a 1 any, la comparació farà amb la mesura dels beneficis 

mensuals des de l'alta en el RETA. 

L'ajuda s'atorgarà fins a esgotament de la partida pressupostària destinada a aquest efecte 

i serà incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o subvenció, públics o 

privats, destinada a la mateixa finalitat. 

 

MESURES EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

1.  Suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius de 

Catalunya 

La suspensió afecta als contractes: 

 Subscrits per els òrgans de contractació competents del Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya, dels consells comarcals i dels ens locals. 

 Que tinguin algun dels objectes següents: 

a) Contractes de neteja. 

b) Monitorització o anàlegs. 

c) Gestió d’unitats d’escolarització compartida. 

d) Traducció de llenguatge de signes. 

e) Menjador i transport escolars dels jardins d’infància, escoles d’educació infantil i 

primària, instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, 

escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres d‘educació especial, escoles de 

música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis i centres 

d’ensenyaments artístics superiors. 

 

La suspensió del contracte comportarà l’abonament al contractista per part de 

l’Administració contractant dels imports corresponents a: 

 a) Les despeses salarials del personal adscrit al contracte. 

 b) Les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les 

pòlisses que s’haguessin subscrit per obligació contractual, si procedeix. 
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 c) Un 3% del preu de les prestacions que es tindrien que haver executat durant el 

període de la suspensió. 

L'abonament dels imports esmentats es durà a terme a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret 

llei, això és, respecte d'aquest punt el dia 25 de març de 2020. 

La durada de la suspensió s'estableix des del dia 14 de març de 2020 i fins avui en què 

s'aixequi l'ordre de tancament dels centres educatius. 

La suspensió de l'execució dels contractes per aplicació d'aquest Decret-llei en cap cas 

es podrà considerar motius per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació. 

 

2. Suspensió de l’execució de determinats contractes vinculats a edificis, 

instal·lacions i equipaments públics de Catalunya 

La suspensió implica els contractes de seguretat i vigilància, de neteja i de manteniment 

respecte dels edificis, instal·lacions i equipaments públics respecte dels quals, en aplicació 

dels plans de contingència acordats pels Departaments de la Generalitat i el sector públic 

ocupants d’aquestes instal·lacions, per a restringir la prestació presencial de serveis als 

serveis bàsics o estratègics, facin impossible la prestació dels serveis derivats dels referits 

contractes de seguretat i vigilància, de neteja i de manteniment. 

En aquest cas la suspensió de declarar amb efectes 16 de març de 2020, amb els mateixos 

efectes que els indicats per a la suspensió dels contractes de centres educatius referida a 

l’apartat 1 anterior i pot tenir una abast total o parcial. 

La suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d'aquest Decret-llei en cap cas 

es podrà considerar motius per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació. 

 

3.  Habilitació als ens locals de Catalunya per a la suspensió de l’execució d’altres 

contractes 

S'habilita als òrgans locals dels ens locals de Catalunya perquè puguin dictar normes o actes 

administratius de suspensió de l'execució d'altres contractes, en els mateixos termes i per 

les mateixes circumstàncies previstes en aquest Decret llei per a la suspensió de l'execució de 

determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de 

Catalunya, relacionades en els apartats 1 i 2 anteriors. 
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La suspensió de l'execució dels contractes per aplicació d'aquest Decret llei en cap cas 

es podrà considerar motius per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació. 

 

4. Suspensió dels contractes d’obra i serveis o assistències vinculades, 

contractades per l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic 

Es declaren suspesos els contractes d'obra i serveis o assistències vinculats, contractats 

per l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic, excepte aquells vigents contractats 

per emergència o aquells que pel seu caràcter bàsic o estratègic l'òrgan de contractació 

decideixi mantenir la seva execució, encara que sigui parcial. La suspensió de les obres haurà 

d'anar acompanyada de les mesures de seguretat oportunes. 

Amb la finalitat de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits a aquests contractes, 

s'autoritza els òrgans de contractació a abonar en concepte de pagament anticipat, a compte 

del preu del contracte, un import igual al de l'última certificació d'obra o factura del contracte 

de serveis o assistència a l'obra. Aquest pagament haurà de garantir els imports 

corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar 

el preu final del contracte. Aixeca la suspensió aquest pagament anticipat es deduirà dels 

pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pendent d'execució d'obra. 

L'acceptació d'aquest pagament pels contractistes suposarà la seva renúncia a percebre 

qualsevol altre import en concepte d'indemnització derivat de la suspensió del contracte 

en aplicació d'aquest Decret llei. 

 

La suspensió s'estableix des de l'entrada en vigor d'aquest Decret-llei, en aquest cas, el dia 

25 de març de 2020, i fins a la data en què es doni l'ordre d'aixecar la suspensió. 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura que pugui produir-se a 

conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19. 
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Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 

2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 

 


