19/03/2020

Informació complementària i noves mesures Covid-19

Benvolguts,
Avui el DOGC publica el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació́ pública, i altres extrems del que en destaquem:
- En primer lloc l’article 15 que estableix un ajut per un import màxim de fins a
2.000 euros, pels autònoms a Catalunya, que s’atorgarà fins a acabar la
partida, amb els següents requisits:
•
•

•

que l’activitat que exerceix l’autònom entra dins de les que s’ha decretat el
tancament al Reial decret 463/2020, de 14 de març,
que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.
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
no disposin de fonts alternatives d’ingressos

- En segon lloc la suspensió dels contractes d’obra i serveis o assistències
amb l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic (amb excepcions
com les d’emergències, etc.). I, per a garantir el manteniment dels llocs de treball
adscrits als contractes esmentats el Govern autoritza als òrgans de contractació a
abonar en concepte de pagament anticipat, a compte del preu del contracte, un
import igual al de la darrera certificació d'obra o factura del contracte de servei o
assistència a l'obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports
corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà
superar el preu final del contracte. Una vegada aixecada la suspensió del contracte,
l'import d'aquest pagament anticipat es deduirà dels pagaments següents, de forma
prorratejada en proporció al termini pendent d'execució del contracte.
D'altra banda els fem arribar un document que resumeix succintament les darreres
mesures econòmiques publicades i la forma de tramitació.
Cordialment,
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