MESURES URGENTS DE LA GENERALITAT CATALUNYA
COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19
(CORONAVIRUS)
Benvolgut/da client/a
A conseqüència de la emergència sanitària internacional provocada per l’epidèmia del Coronavirus
(Covid-19) el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris,
de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per a pal·liar els efectes
econòmics i sanitaris d’aquesta pandèmia que ens assota.
Les mesures principals adoptades són les següents:
a) Matèria Tributària
-

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs: 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 fins que es deixi
sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada
pel COVID-19.

b) Matèria econòmica
-

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya:


S'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import
màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores
autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la
Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin
com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el
que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora 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 fons
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Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes
de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas
de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1
any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.



Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a
l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà
incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o
privats, destinat a la mateixa finalitat.



Es faculta el departament competent en matèria de treball autònom per dictar
les instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiva aquesta
prestació.

c) Matèria de contractació
-

Suspensió de l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis,
instal·lacions i equipaments públics de Catalunya.

-

La suspensió de l'execució dels contractes per aplicació d'aquest Decret llei en cap cas
es podrà considerar un motiu per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació.

-

les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a l'obertura
d'ofertes econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament a través de l'eina
del Sobre Digital 2.0, en aquells procediments de contractació promoguts pels diversos
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic,
així com pels ens locals, podran desenvolupar-se sense l'assistència presencial dels
membres de les meses i la resta de persones interessades.

-

Els contractes d'obra i de serveis o assistències vinculats, contractats per
l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic es declaren suspesos, llevat
d'aquells vigents contractats per emergència o d'aquells que per el 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

-

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya podrà contractar pel procediment d'emergència els següents serveis i
subministraments: ordinadors portàtils, llicències de programari, ampliació de les
infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evolució d'aplicacions
mòbils de servei a la ciutadania, canals de provisió de serveis i solucions TIC urgents,
serveis de suport a l'espai BITAL i altres serveis i subministraments que siguin
necessaris per garantir la prestació dels serveis de la Generalitat i del seu sector públic
mentre duri la situació d'excepcionalitat.
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