CIRCULAR INFORMATIVA NÚM . 13/2020

19/03/2020

TEMA: MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA, TRIBUTÀRIA I ECONÒMICA (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Tortosa, 19 de març de 2020.
Benvolgut client,
Al D.O.G.C. d’avui s’ha publicat el Decret-Llei núm. 7/2020, del President de la
Generalitat de Catalunya, que estableix determinades mesures urgents com a
conseqüència de la situació creada per la pandèmia del COVID-19.
Entre les matèries que més el poden afectar destaquem les següents:
- SUSPENSIÓ de l’obligació de presentació d’autoliquidacions i pagament de
tots els TRIBUTS PROPIS I CEDITS de la Generalitat de Catalunya fins que s’aixequi
l’estat d’alarma acordat pel Reial Decret núm. 463/2020.
- AJUT A AUTÒNOMS:
S’estableix un ajut, en forma de prestació única, per als autònoms persones físiques
que constin d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat
Social.
L’import serà, com a màxim, de 2.000 €.
Per tenir-hi dret, cal que l’autònom afectat consti d’alta en alguna de les activitats
el tancament de les quals es va ordenar al Reial Decret que va establir l’estat
d’alarma.
A més de l’activitat, l’autònom interessat en l’ajut ha d’acreditar que ha patit una
davallada dràstica i involuntària de la facturació, com a conseqüència del COVID-19,
i que no disposa de fonts alternatives d’ingressos. La davallada d’ingressos s’ha
d’acreditar amb pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020, en comparació
amb el de 2019. En cas que l’antiguitat al R.E.T.A. fos menor, la comparació es farà amb
la mitjana de beneficis des de l’alta.

Aquest ajut serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació
subsidi, subvenció, públics o privats, destinats a aquesta mateix finalitat.
Això vol dir que s’haurà d’optar entre sol·licitar aquest ajut o el previst al Reial DecretLlei 8/2020, del qual vam informar a la Circular núm. 12/2020, enviada ahir.
La forma en què s’haurà de sol·licitar l’ajut queda delegada al Departament
competent, que entenem que serà el Departament de Treball.
- SUSPENSIÓ CONTRACTES PÚBLICS
Es decreta la suspensió dels contractes públics vinculats a centres educatius, i
que tinguin per objecte la neteja, monitoratge, transport escolar, menjador escolar, etc.
Aquesta disposició és d’aplicació tant als contractes subscrits directament amb el
Departament d’Educació, com amb Consells Comarcals, ens locals, etc.
Aquesta suspensió comporta que l’Administració haurà d’abonar al contractista
els següents conceptes:
- Despeses salarials del personal adscrit al contracte.
- Despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva.
- Pòlisses d’assegurances subscrites per obligació contractual.
- Un 3% de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de
suspensió.
Aquest abonament es durà a terme a partir de l’entrada en vigor del Decret-Llei
(avui mateix).
La durada de la suspensió de l’execució ho serà des del 14 de març fins a la data en
què s’aixequi l’ordre de tancament dels centres escolars.
També queden suspesos els contractes del sector públic de serveis vinculats a
edificis, instal·lacions i equipaments públics.
S’estableix, així mateix, que la suspensió d’aquests contractes en cap cas

es pot considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació
d’ocupació.
Esperem que aquesta informació li sigui d’utilitat. En qualsevol cas, restem com
sempre a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment que pugui necessitar al
respecte.
Carles Cases Blanch
Advocat
Cap Departament Jurídic

