Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2
Activitats en règim de guàrdia o
permanència

Principals mesures adoptades

Activitats suspeses
(per decret o voluntàriament)

Continuïtat dels contractes laborals
(salari, funcions, horaris, etc.)
Arts. 2, 5 i 6

Obligació de pagar als assalariats el salari fix
segons contracte laboral

Activitats de sectors essencials

Modificació horària sense aplicació termini preavís previst al Codi de Relacions Laborals
Canvi de funcions per reorganitzar treball/torns (no reducció salari)

No es pot suspendre el contracte de treball per cas fortuït o força major en base a l’art. 41 Llei 31/2018, de Relacions Laborals
La suspensió computa a efectes de vacances i antiguitat
Compensació del temps no
treballat per la suspensió d’activitat
Art. 3

50% de les hores no treballades = permís retribuït
+ 50% compensació amb treball persona assalariada, per ordre:
1) Hores extra. acumulades

2) Hores extra. futures *

3) Vacances **

4) Treball futur *

(*) termini de 3 mesos /límit 12-2020
(**) màxim 50% vacances generades 2020
Conciliació familiar. Permís retribuït
per 1 progenitor per cuidar menors
de 14 anys i/o amb discapacitat
Art. 4
Seguretat Social (CASS)
Arts. 7,8,9,10 i 12

Reducció dels lloguers
Art. 14
Sector financer
Art. 15
Ajornament, fraccionament i
reducció en matèria fiscal i
tributària
Articles 16, 17, 18, 19 i 20
Crèdits tous al 0%

Govern compensa les hores no realitzades d’assalariats, si:
1) Família monoparental o 2 pares treballen en sectors no suspesos
2) Sense familiars 2n grau (no poden ser els avis)
Prestació per aïllament o diagnòstic COVID per assalariats i “comptes propi”, mateixes condicions que accident lab. o malaltia professional
Govern assumeix la cotització del 15,5 % de les persones assalariades
d’empreses que han suspès activitat - sol·licitud formulari CASS

Prestació del 100 % de la base de càlcul per aïllament o diagnòstic
COVID d’assalariats i “comptes propi" sense assegurança privada i
que treballin en sectors no afectats per la suspensió.

Suspensió temporal de cotització de “comptes propi” i administradors que
treballen a la mateixa societat i que han suspès completament la seva
activitat - sol·licitud formulari CASS

Reducció cotització de “comptes propi” que registrin reducció
significativa de l’activitat = base de cotització equivalent salari mínim sol·licitud formulari CASS

Reducció del 100 %

Reducció del 80 %

Reducció del 50 %

Pròrroga del termini de tramesa dels estats financers de les entitats i dels organismes d’inversió col·lectiva
Ajornament / fraccionament de retencions, ingressos a compte o sancions, sense necessitat d’aportar garantia ni interès moratori.
Pagament a compte del 20% sobre la quota del IS o l’IRPF. Possibilitat diferir pagament Taxa Activitats Econòmiques.
Reducció de la base de tributació de l’Impost general indirecte pels arrendaments no percebuts
70 milions refinançament // 60 milions despeses de funcionament

