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TIPUS DE MESURES

EMPRESES I AUTÒNOMS
Les mesures preveuen ajuts econòmics perquè 
les empreses puguin mantenir la seva activitat.

SUPEDITATS A QUE NO HI HAGI 
DESTRUCCIÓ DE LLOCS DE TREBALL

IMPOSTOS I OBLIGACIONS 
FORMALS
S’ajornen I fraccionen diferents tipus d’impostos.

S’ajornen determinades obligacions formals.

ALTRES
Es suspèn l’aplicació de la via preferent.

Es suspenen terminis processals i administratius.
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TREBALLADORS
Les mesures estan pensades per mantenir els 
llocs de treball I l’estabilitat dels assalariats.

ES PROHIBEIX SUSPENDRE CONTRACTES 
DE TREBALL PER CAS FORTUIT O FORÇA 
MAJOR

www.saramunoz.com

DURADA: MÀXIM 2 MESOS (O FINS EL FINAL DE LA CRISI)



TREBALLADORS



TREBALLADORS

 El període de suspensió de l’activitat de l’empresa computa com a temps treballat a
efectes de vacances i d’antiguitat.

El temps no treballat es distribueix de manera equitativa entre el treballador i l’empresa:

- 50% permís retribuït (remunerat per l’empresa).

- 50% es compensa amb treball de la persona assalariada:

a) Hores extraordinàries i festius del calendari ja meritats.

b) Hores extraordinàries i festius del calendari futurs (fins 31/12/2020 amb pacte escrit).

c) Vacances (màxim la meitat de les vacances 2020).

d) Hores extraordinàries i festius del calendari futurs (si no hagués acords).
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Sectors amb activitat suspesa total o parcialment
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TREBALLADORS

Durant el temps d’aïllament per Covid19 (malaltia o sospita), decretat pel Ministeri de Salut,
rebran les prestacions econòmiques previstes en cas d’accident laboral o malaltia
professional. El Ministeri de Salut identifica a les persones afectades i ho comunica a la
CASS.

Rebran una prestació del 66% del salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos
treballats des de la data en que s’acordi l’aïllament.
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Sectors amb activitat suspesa total o parcialment
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TREBALLADORS

Retribució per Govern de les hores no treballades als progenitors amb fills menors de 14
anys o amb discapacitat i sense familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que
puguin tenir cura dels fills (excepte avis), sempre que els dos progenitors es trobin en
aquesta situació o siguin famílies monoparentals. Pendent desenvolupament reglamentari.

L’empresa podrà modificar horaris i funcions per complir de forma més eficaç les
recomanacions o les instruccions dictades per les autoritats, sense reducció de salari.

Durant el temps d’aïllament per Covid19 (malaltia o sospita), decretat pel Ministeri de Salut
rebran les prestacions econòmiques previstes en cas d’accident laboral o malaltia
professional. L’empresa haurà de comunicar a la CASS l’accident laboral.

Rebran una prestació del 100% del salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos
treballats. La prestació de la CASS és del 66%, el Govern assumeix la diferència fins al
100%. 6

Sectors amb activitat oberta
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TREBALLADORS

Es facilitarà l’accés als ajuts per desocupació involuntària i lloguer d’habitatge. Pendent de
desenvolupament reglamentari en els propers 2 mesos.

Es preveu una reducció de les tarifes elèctriques i els preus de les telecomunicacions per a
les persones quina situació econòmica i social empitjori com a conseqüència d’aquesta
crisi. Pendent desenvolupament en el proper mes.
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Acomiadats durant la crisi sanitària
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EMPRESES I AUTÒNOMS



EMPRESES I AUTÒNOMS

 Cotitzacions CASS

Compte propi:

a) Suspensió de la cotització si s’ha suspès completament l’activitat (durant tot el període
de suspensió). Sol·licitud mitjançant formulari CASS abans de la data límit per al
pagament de la cotització de març 2020.

b) Reducció de la base de cotització al salari mínim si han patit una reducció significativa
de l’activitat. Sol·licitud mitjançant formulari CASS abans de la data límit per al pagament
de la cotització de març 2020.

Part empresarial de les cotitzacions dels treballadors: Govern assumeix el pagament de la
part empresarial de la cotització de les persones assalariades de les empreses que han
suspès la seva activitat. Sol·licitud mitjançant formulari CASS (tindrà efectes retroactius a
14/03/2020 si es presenta abans del 14/04/2020).
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Sectors amb activitat suspesa total o parcialment
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EMPRESES I AUTÒNOMS

Reducció de la renda en l’arrendament de locals per a negoci des del 14/03/2020:

a) Del 100% si s’ha suspès totalment l’activitat.

b) Del 80% si l’activitat estava sotmesa a un règim de guàrdia o permanència.

Durant el temps d’aïllament per Covid19 (malaltia o sospita), decretat pel Ministeri de Salut,
rebran les prestacions econòmiques previstes en cas d’accident laboral o malaltia
professional. El Ministeri de Salut identifica a les persones afectades i ho comunica a la
CASS.

Rebran una prestació del 66% de la mitjana mensual de la base de cotització de l'any
immediatament anterior, des de la data en que s’acordi l’aïllament.
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Sectors amb activitat suspesa total o parcialment
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EMPRESES I AUTÒNOMS

Reducció del 50% de la renda d’arrendament de locals per a negoci des del 14/03/2020.

Durant el temps d’aïllament per Covid19 (malaltia o sospita), decretat pel Ministeri de
Salut rebran les prestacions econòmiques previstes en cas d’accident laboral o malaltia
professional. L’empresa haurà de comunicar a la CASS l’accident laboral.
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Sectors amb activitat oberta
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Rebran una prestació del 100% de la mitjana mensual de la
base de cotització de l'any immediatament anterior. La
prestació de la CASS és del 66%, el Govern assumeix la
diferència fins al 100%.



EMPRESES I AUTÒNOMS

Es preveu una reducció de les tarifes elèctriques i els preus de les telecomunicacions per a
les empreses. Pendent desenvolupament en el proper mes.

Reunions i acords de les persones jurídiques:

a) Es podran portar a terme les convocatòries per correu electrònic, missatgeria
electrònica o sistemes similars que permetin tenir constància de la tramesa i del seu
contingut.

b) Es podran constituir els òrgans col·lectius de les persones jurídiques i adoptar
vàlidament acords per mitjà de videoconferència.
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En general
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IMPOSTOS



IMPOSTOS

 Deutes tributaris en general: ajornament o fraccionament del deute tributari, sense 
presentació de garantia i sense interès moratori per als obligats tributaris que no estiguin 
en mesura de fer front al pagament.

 Taxa sobre el Registre d’activitats econòmiques: es faculta al Govern per posposar el 
pagament més enllà del 30/06/2020.

 Impost de Societats: Reducció del pagament a compte per als períodes impositius iniciats 
entre 01/01/2020 i 31/05/2020 al 20%.

 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: L’obligat podrà triar entre calcular-ho 
aplicant el 20% sobre la quota de liquidació del període impositiu immediatament anterior 
o un 2% sobre les rendes netes procedents d’activitats econòmiques obtingudes en 
l’exercici 2019.

 Propietaris de locals de negoci que no han percebut lloguers: es redueixen les bases de 
tributació de l’IGI i de la resta d’impostos en els imports no percebuts. 14
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ALTRES



ALTRES

 Suspensió de la via d’atenció preferent per descarregar tot el sistema sanitari.

 Suspensió de terminis processals i administratius (amb excepcions). Des del 14/03/2020
fins que el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària tots els dies es
consideraran no hàbils.

 Suspensió de terminis de prescripció i caducitat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

 Sistema financer: Pròrroga dels terminis per complir amb les seves obligacions formals
fins al 30/04/2020 i habilitació a l’AFA per prorrogar aquest termini mitjançant un
Comunicat Tècnic o Comunicació a les entitats concernides.
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