Mesures urgents per mitigar els efectes del
coronavirus sobre l'economia, l'activitat
productiva i l'ocupació
El Govern ha aprovat un nou decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia
del COVID-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia catalana. El Decret llei aprovat
inclou mesures en diferents àmbits. Pel que fa a les mesures que afecten directament a les empreses,
principalment, són les següents:
Àmbit tributari
Es preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits
de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma.
Ajudes als treballadors autònoms
Es disposa una partida de 7,5 milions d’euros per compensar les pèrdues dels treballadors autònoms.
Concretament es preveu un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a
activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i que alhora acreditin una reducció dràstica i
involuntària de la seva facturació.
Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb
l’any anterior. En el cas que el treballador tingui una antiguitat al RETA (Règim Especial de Treballadors
Autònoms) inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta.
Empreses contractants amb l’Administració
Pel que fa a la contractació pública, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses
d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament
dels diferents equipaments. Aquí s’inclouen, principalment, els contractes que actualment té la
Generalitat en matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i
vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.

El Decret aprovat avui entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.
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