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Covid-19 - Reial decret-llei 8/2020 i altres mesures  

 

 

Benvolguts, 

 

Tots estàvem pendents del Consell de Ministres d’ahir i de les mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que 

adoptaria, i avui el BOE publica el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març amb les 

mesures. 

 

Com és lògic, per l’abast de les mesures i la diversitat de temes és difícil fer-ne un 

resum. Però assenyalem les parts importants que –creiem- poden tenir més relació 

amb l’activitat de les empreses. Per això, i a l’espera de les informacions que rebrem 

ens remetem a la norma i als articles que hi fan referència. 

 

El capítol I conté una sèrie de recolzament a treballadors, famílies i 

col·lectius vulnerables. 

    

- Caràcter preferent del treball a distància (art. 5) 

- Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada (art.6) 

- Els treballadors per compta aliena o autònoms, les activitats dels quals queden 

suspeses (veure casuística) tindran dret a la prestació extraordinària per cessament 

de l’activitat que regula l’article 17. 

 

Capítol II Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajustament 

temporal de l’activitat per a evitar acomiadaments. 

 

- Modificació del concepte de FORÇA MAJOR, de l’article 47 de l’Estatut dels 

treballadors. Això afecta la suspensió de contractes en relació als procediments de 

suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major (article 22). 

Veure el procediment, requisits  i casuística en aquest article. 

 

Capítol III Garantia de liquiditat per a sostenir l’activitat econòmica 

davant de les dificultats transitòries conseqüència de la situació. 

 

Secció 1a Línia d’avals per a les empreses i autònoms  (article 29) 

Secció 2a Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO (article 30) 

Secció    3a Línia extraordinària de cobertura asseguradora (article 31) 
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- Suspensió de terminis en l’àmbit tributari (article 33) que fa referència als 

fraccionaments concedits del deute tributari, subhastes i adjudicacions de béns, etc. 

 

- Mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del 

COVID-19. (article 34). Queden suspesos els contractes que especifica que no es 

puguin executar amb Ajuntaments i Generalitat, fins que puguin tornar a posar-se 

en marxa. L’entitat contractista ha d’abonar els danys i perjudicis que preveu l’article 

34. 

 

Poden consultar el Reial decret-llei 8/2020  i un document amb la Valoració CEOE-

CEPYME  

 

Caldrà ara estar atents a com es desenvoluparan les directrius publicades. 

 

Altres mesures aprovades fins ara: Poden consultar el resum de ha preparat 

Foment sobre les mesures econòmiques aprovades fins ara tant per Govern 

Espanyol com per part del Govern Català: FOMENT Resum mesures COVID-19 

16/03/2020 

 

Finalment informar-los el Govern de la Generalitat ha aprovat avui un segon decret 

de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre 

l'economia, l'activitat productiva i l'ocupació. Encara pendent de publicació al DOGC, 

conté les següents mesures: 

  

-Es facilita la continuïtat de la contractació pública de les administracions catalanes, 

clau per mantenir l’ocupació de les empreses proveïdores de serveis 

 

-Es destinaran 7,5 milions d’euros per ajudar els treballadors autònoms que s’han 

vist obligats a aturar la seva activitat 

 

-S’inclou una moratòria en els terminis de pagament de tots els tributs propis i cedits 

de la Generalitat fins que finalitzi l’estat d’alarma 

 

Cordialment, 

 

 

Administració 
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