
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GUIA PRÀCTICA 
Aplicació de la nova Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-
CoV-2 
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ANTECEDENTS 
Estem en temps convulsos i incerts, hem esgotat una llei que regulava aspectes extraordinaris mai imaginats al nostre país, i ens trobem amb una altra llei que de nou regula aspectes 
extraordinaris per 6 mesos mes. Aquest document pretén ser una guia pràctica de coneixement general de la nova Llei.  El present contingut té un caràcter merament informatiu i no 
constitueix cap base legal. 

Esperem que els continguts siguin del seu interès, no obstant, aquesta publicació s’ha generat en termes genèrics i suposa una mera interpretació de la norma. La publicació d’aquest 
document no genera un assessorament per part de Global Assessors. 

 
MESURES PER EMPRESES I COMPTE PROPI 
MESURES EN MATÈRIA LABORAL 

CANVI D’HORARIS I FUNCIONS ALS TREBALLADORS 

 Es permet fer canvi de categoria i horaris als empleats complint els requisits:  
 El canvi ha d’estar motivat pel millor compliment dels requeriments de Govern en el marc de la situació sanitària. 
 S’han de respectat tots els límits de la jornada de treball així com el festiu fix setmanal 
 No es permet reduir el sou associat a aquest canvi. 
 S’ha d’avisar per escrit al treballador amb un mínim de 3 dies hàbils o 24 hores en cas d’urgència 

 

NOTIFICACIONS A EMPLEATS:  

 La llei estableix la obligatorietat de comunicar per escrit als treballadors: 
 Conducte notarial o saig 
 Correu o missatgeria amb acús de rebut 
 Lliurament directe amb signatura, o be la presencia de dos testimonis en cas que es negui. 
 Telemàtica: sempre que permeti la recepció integra o bé estigui acordada prèviament amb autorització prèvia per escrit (!) 
 La manca de compliment d’aquestes formalitats dona lloc a faltes lleus, i a falta greu quan es tracti de la comunicació de la 

resolució del departament de treball. 
 

 (!) La interpretació és dubtosa, pendent d’establir criteri d’inspecció de treball. 

Atenció: s’admet les 
comunicacions telemàtiques  

però és altament recomanable 
que existeixi un acord previ per 

escrit per la utilització dels 
mitjans telemàtics 
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COMPENSACIÓ DEL TEMPS NO TREBALLAT PER PART DELS EMPLEATS EN CAS DE SUSPENSIÓ VOLUNTÀRIA O OBLIGATÒRIA 

 En cas de suspensió obligatòria total o parcial, o com a conseqüència de restriccions o limitacions, o de la davallada de la xifra de venda: 
 La meitat del temps treballat és remunerat com a  Permís retribuït 
 El descompte de l’altra meitat: 

1. Es resten dels saldos de hores extraordinàries i festius de calendari meritats 
2. Mitjançant pacte per escrit: Hores extraordinàries i festius de calendari a futur  (Fins el 31/12/2021)  
3. Vacances: es resten fins a la meitat de les vacances generades en l’any en curs 
4. Sense necessitat de pacte: Hores extraordinàries i festius de calendari a futur (fins el 31/12/2021) 
5. Apartat 2 art. 8: allarga el termini de compensació de les hores generades 2020 fins el 30/06/2021 

 En tots els supòsits s’han de respectar els límits de jornada de la llei de RRLL (Màxim 12 hores extraordinàries setmanals, mínim d’un 
dia de descans setmana, i el descans setmanal ha de ser fix, per tant no es pot canviar) 

 En el cas de l’extinció de contracte i saldo de hores negatiu, no es pot deduir de la quitança salvat:  
o baixa voluntària per part del treballador 
o acomiadament disciplinari 

 S’ha de notificar als empleats afectats amb 7 dies naturals previs a l’inici. 
 
 

SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS CONTRACTES DE TREBALL I REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL  

REQUISITS:  

 Modalitats: Suspensió del contracte i/o reducció de jornada. 
 No tenir deutes amb l’administració ni salaris impagats, ni cotitzacions impagades. 
 Només pot afectar a llocs de treball directament relacionats amb l’activitat que dona lloc a la modalitat d’afectació (*) 
 L’aplicació de la suspensió o reducció de jornada s’ha de fer de forma equitativa entre el personal, i si no es fa, s’ha de 

justificar. 
 Només s’hi podran acollir empleats donats d’alta abans del 1/10/2020, salvat que s’estableixi per decret altra cosa. 
 Un cop autoritzat expressa o tàcitament l’aplicació del ERTO s’ha de comunicar als treballadors  

 
 
 
 
 
 
 

En cas de denegació d’un ERTO 
seria una opció aplicar aquest 

còmput.  

ATENCIÓ!! Inclús si les empreses 
tenen un ERTO aprovat fins el 

31/12/2020, n’han de sol·licitar 
un de nou a partir del 1/1/2021 
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S’estableixen 4 supòsits d’ empreses afectades, i s’estableixen requisits d’accés al ERTO diferents:

 

Supòsit
Màxim afectació 

plantilla
Requisits econòmics Com es determina Vigència període

13.1.d.i Empreses tancades 
obligatòriament per govern

100% Cap
Empresa Tancada per decret 

de govern

13.1.d.ii Empreses afectades 
per impediments

75% si > de 10 empleats Decret de restriccions

13.1.d.iv Empreses dels 
sectors relacionats 
directament amb el turisme

75% si > de 10 empleats Cap

13.1.d.iii Empreses que 
pertanyen a sector específics

75% si > de 10 empleats

Decret de govern amb la llista 
d’activitats econòmiques 

afectades

Opció 1: pèrdua del 50% 
vendes en els 3 mesos 
anteriors 
---
Opció 2: Signada per un 
economista: pèrdua entre el 
30% i el 50% dels ingresos en 
els 12 mesos anteriors 
!Atenció! no compta períodes 
tancats I cal afegir un informe 
signat per un assessor 
comptable demostrant que el 
resultat d'explotació sigui < 1% 
de la xifra de negoci

Les dates en que es poden
sol·licitar els ERTOS depenen
de les disposicions decretades
per Govern en cada cas i es
limiten a 5 dies naturals
després de acabada la
restricció o la vigència en el
període del decret publicat
per govern.

Atenció! Si el decret canvia la
modalitat, l'erto aplicat
s'extingeix en 5 dies i
l'empresa ha de tornar a fer
una nova sol·licitud amb els
requisits que pertoquin
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SOL·LICITUD INICIAL: EN QUANT AL PROCEDIMENT TAMBÉ EXISTEIXEN DIFERÈNCIES RELATIVES ALS SUPÒSITS D’ACOLLIMENT DE L’EMPRESA: 
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SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE L’ABAST O VARIACIÓ DE SUPÒSIT:  

Variació de supòsit: en cas que la classificació de l’activitat canviï per decret, l’ERTO s’extingeix en 5 dies, i l’empresa hauria de fer una sol·licitud presentant de nou tota 
la documentació. 

Modificació de l’abast  

 Inferior: Cal presentar la documentació, però es dona per autoritzada des de la data de la sol·licitud.   
 Les empreses supòsits II i III=>Atenció, perquè un cop autoritzada una sol·licitud, no es pot tornar a presentar 

una modificació en 30 dies. 
 

 Superior: Cal presentar la documentació de nou, seguint el mateix procediment de la sol·licitud inicial. 
 

 PRESTACIONS: 

 Es garanteix el salari mínim: 1127,47.-€ 
 Pel càlcul s’ha de prendre el salari fix pactat: SENSE IMPORTS VARIABLES 
 Reduccions progressives en funció salari mig 
 Màxim el doble del salari mig. 
 Pagament prestació: 75% a càrrec de govern / 25% a càrrec de l’empresa 
 INCOMPATIBILITAT: el treballador afectat no pot iniciar una nova relació laboral amb un salari superior o igual al salari 

mínim 

PROCEDIMENT PER AL CALCUL I PAGAMENT DE LES PRESTACIONS: 

 
 Mitjançant el full de cotització de la CASS abans del dia 24 
 Pel càlcul s’ha de prendre el salari fix pactat: SENSE IMPORTS VARIABLES 
 Entre els dies 21 i 24, L'empresa ha de revisar i verificar les dades de les  
 prestacions que apareixien al full de la cass 

 Si és correcta l’empresa ha de validar i tancar el full de cotitzacions 
abans del 27 del mes en curs 

 Si no és correcte ha de trametre la informació a Treball abans del dia 26 
 Si la cass te la informació validada abans del dia 27 del mes en curs abonarà la 
prestació dins el termini legal dels 3 dies natural 

 

 Un canvi de decret, un increment 
de jornada a un treballador o be una 
pròrroga de contracte s’entenen com 
modificació a l’abast superior amb tot el 
que això comportaria. 

 La dada de salari mig, sobre la 
que es basen els càlculs sortirà 
calculada durant el mes de gener. 

 ATENCIÓ: Hi ha molts supòsits en que serà de forma pragmàtica molt 
difícil complir els terminis per arribar a temps de fer un pagament en 
termini donat que Treball te FINS A 10 DIES HÀBILS per autoritzar un ERTO. 

p.e. un ERTO sol·licitat un dia 20, pot no estar autoritzat fins el dia 1 del 
mes següent. 

La Llei preveu que en aquests casos Govern pot pagar fora de termini als 
assalariats la seva part. 
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COTITZACIÓ DE LES PRESTACIONS: 

 

 

 

  En cas de reducció, els salaris de la jornada efectivament treballada, han de cotitzar per totes les parts que correspongui, no es preveu cap exempció. 

INCOMPATIBILITATS I ALTRES: 

o Les persones en reducció o ERTO NO PODEN FER HORES EXTRES, ni compensar el temps no treballat 
o Les empreses NOMÉS poden proposar hores extres a persones que tinguin una categoria diferent de les que es troben en ERTO o reducció de jornada 
o Les empreses no podran contractar ningú, ni externalitzar serveis de categories professionals que es trobin en ERTO o reducció de jornada. 
o En cas de comiat: El temps de suspensió de ERTO no pot ser utilitzat com Preavís, ni pot computar per la Compensació econòmica. 
o Generació de Vacances: 

 En cas de suspensió total, no generen 
 En cas de reducció de jornada: 

 Generen la part proporcional a la jornada efectivament treballada a preu de salari global 
 P.e.  treballador amb salari fix de 1200.-€, i mitja de variables dels últims 12 mesos de 100.-€ 

 En un mes amb reducció de jornada a 20h,  
 generarà 1,25 dies naturals de vacances i el preu per cada dia serà de (1300/30= 43,33€) 

 O be genera el mateix nombre de dies, però retribuïts pel salari percebut per la jornada treballada  
 El mateix treballador del supòsit anterior: 
 Generarà 2,5 dies i el preu de cada dia serà de (600/30=20.-€)  
 L’elecció feta per l’empleat ha de constar per escrit 

 Els períodes de ERTO o suspensió no es poden gaudir en cap cas vacances 
o Durant el temps de Suspensió o ERTO es poden organitzar formacions que ocupin fins a un 25% del temps de suspensió. 

 

  

Cot. part 
patronal

Cot. Empresa 
Jubilació

Cot Part 
Treballador

Prestació Empresa 7% Exempt 6,50%
Prestació Govern 7% Exempt 6,50%

 La llei soluciona un problema de 
la llei anterior, donant a triar entre 2 
sistemes absolutament equivalents, 
ara bé, complica molt a les empreses a  
nivell gestió. 

 No s’estableix un mecanisme automàtic de renovació de dades, però el dep. Treball es reserva el dret d’iniciar una revisió per la renovació o revocació 
en qualsevol moment, i amb un plaç de caducitat de 4 anys, en el que, entre altres coses, pot aplicar el règim sancionador (és estrany, perquè les faltes molt 
greus prescriuen al cap de 3 anys) 
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REGLAMENT SANCIONADOR: 

 

Infraccions lleus 

  Notificació sense fer-ho per escrit de 
la autorització de Treball de 
l’expedient. 

 Qualsevol incompliment merament 
formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sancions: de 500 a 1000.-€ 

Prescripció: 6 mesos 

Infraccions Greus 

 Falsejar dades en la sol·licitud de 
l'expedient (que no són de caràcter 
econòmic) 

 Manca notificació a empleats pels canals 
obligats. 

 No procedir al període de consultes amb 
els representants dels treballadors. 

 Iniciar la suspensió sense tenir la 
resposta de Treball 

 Minorar l'abast de la reducció de 
jornada sense la sol·licitud a Treball 

 La manca de notificació a les persones 
assalariades de la resposta de Treball 

 No desafectar a una persona afectada 
per reducció o suspensió per causa de 
preavís o vacances 

 Fer hores extraordinàries o compensació 
de temps no treballat a persones 
afectades per erto o reducció 

 Reincidència d'una falta lleu. 

 

 

 

Sancions: de 1001 a 5000.-€ 

Prescripció: 2 anys 

 

Infraccions Molt Greus 

 Falsejar dades econòmiques, i en les 
declaracions autoresponsables 

 Afectar a més persones de les 
autoritzades (màx 75% si empresa < 10 
treballadors) o bé afectar a persones 
amb contractes posteriors al 1/10/2020 
(salvat que el decret digui altra cosa) 

 Afectar a persones quina activitat no 
estigui directament relacionada amb 
l'activitat de l'empresa que dona lloc a la 
suspensió. * 

 Treballar per part de la persona 
afectada. O no comunicar l'inici d'una 
nova relació laboral en el temps 
estipulat. 

 Contractar a persones amb la mateixa 
categoria de altres persones afectades, o 
be sots-contractar serveis de la mateixa 
naturalesa. 

 Qualsevol altre incompliment de 
obligacions dels que se’n derivin 
conseqüències econòmiques. 

 Reincidència de faltes greus. 

 

Sancions: de 5001 a 25000.-€ 

Prescripció: 3 anys 

*criteri confús, una empresa pot veure 
reduït el seu volum de treball, de forma que 
persones que no estan directament 
relacionades amb l’activitat es vegin sense 
feina (p.e. comptable) 
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PRESTACIÓ PER PERSONES QUE REALITZEN UNA ACTIVITAT PER COMPTE PROPI 

De forma acumulativa a les mesures relatives al ERTO: 

  Requisits i prestació: 

 Activitat suspesa per Govern  
 El tram de cotització correspon a la del desembre 2020 
 Sense deutes amb l’administració o bé en vies de regularització 
 Inici del negoci anterior al 1/1/2021 
 Compatible amb altres prestacions, però el màxim sempre serà l’import de la prestació teòrica 
 La sol·licitud es tramita a través de la CASS 

Cotització Requisits econòmics Prestació 

25% 50% Reducció xifra de negoci 3 
mesos anteriors  
o bé entre el 30 i 50% reducció 12 
mesos anteriors 

560,74 € 

50% a 100% mes 1.121,47 € 

125% i 137,5% 
Memòria signada per un assessor 
comptable que acrediti inviabilitat 
del negoci (resultat explotació <1%) 

1.121,47 € 

MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL 

REDUCCIÓ I SUSPENSIÓ DE LA COTITZACIÓ NOMÉS COMPTE PROPI  

 
 Reducció cotització al salari mínim, sempre que compleixin requisits apartat anterior (reducció xifra 

negoci) tot i que no percebin la prestació 
 

 En el cas que percebin la prestació i tinguin l’activitat suspesa, poden sol·licitar la suspensió de la 
cotització 

 

 S’elimina el finançament de la part empresarial de la 
cotització de les persones assalariades (antic art. 34) que 
estiguin confinades i no estiguin en ERTO. 

En el cas que el Dep. Treball denegui ERTO l’empresa es 
queda sense cap prestació important! 

 Els que percebin la prestació 
poden demanar també la reducció del 
lloguer de la seva vivenda, si s’escau. 
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MESURES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS 

Reduccions i carències dels lloguer de locals per negocis 

Causa Àmbit temporal Reducció 
   

Activitat suspesa El període de suspensió de 
l'activitat dictat per govern 75% 

Pèrdua 
d’ingressos 

del 1/1/2021 fins el 
31/03/2021 

Reducció proporcional a la pèrdua d’ingressos fins el  
50%, o be una carència de l'import total a retornar íntegrament 
en els 12 mesos subsegüents 

  Preavís per deixar un local destinat a un negoci: es redueix a 1 mes 

 

MESURES EN MATÈRIA FISCAL 

REDUCCIÓ I FRACCIONAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI 

 No estableix cap requisit, senzillament que l’empresa no pugui pagar el deute tributari 

 La sol·licitud d’ajornament atura els interessos de demora 

ALTRES TAXES I IMPOSTOS 

 Govern establirà un període de pagament que anirà més enllà del 30/6 per la Taxa d’Activitats Econòmiques 
 Es preveuen reduccions per l’impost general Indirecte pels arrendaments no percebuts 

 

MESURES PER CIUTADANS 
PRESTACIONS PER PERMÍS RETRIBUÏT PER TENIR CURA DELS FILLS A CÀRREC 

 La situació dels fills a càrrec ha de ser dictada pel ministeri de salut 

Import de la prestació limitat a un màxim equivalent al salari mínim. 
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 Requisits: No tenir cap familiar fins al 2on grau que es pugui fer càrrec dels infants menors de 14 anys o majors incapacitats,  

Aquest permís retribuït és incompatible amb una situació d’ERTO o la prestació de treballadors per compte propi 

  

PRESTACIONS PER INCAPACITAT O AILLAMENT A CAUSA DE LA COVID-19 

 La situació ha de ser dictada pel ministeri de salut 

Prestació assimilada al Accident laboral i que efectua la CASS directament. 

 Des del primer dia d’atur dictat pel ministeri i fins el pagament del 66% de la base de càlcul (mitja de la totalitat dels salaris percebuts en els 12 mesos anteriors) 

 Els professionals de l’àmbit sanitari percebran el 100% de la base de càlcul 

 

MESURES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS I CARÈNCIES PRÈSTECS BANCARIS 

Reducció del 10% del lloguer de la vivenda 

  Requisits per accedir a la reducció:  

 qualsevol membre de la unitat familiar es trobi en situació d’ERTO o reducció (convivents i fins el 2on grau) 
 Qualsevol membre hagi estat acomiadat  
 Qualsevol membre percebi una prestació de desocupació involuntària 

Reducció del 20% del lloguer de la vivenda 
 En cas de famílies monoparentals 
 En cas que més d’un membre de la unitat de convivència estigui en les situacions anteriors i acreditin una pèrdua conjunta superior al 10% 
 Persones que realitzen una activitat per compte propi i percebin la prestació de govern. 

Carència préstecs o increments de plaços d’amortitzacions 

 Trobar-se en situació d’ERTO o suspensió 
 Si la quota d’amortització (+ despeses i subministraments bàsics) superen el 30% dels ingresos nets 
 Si el préstec és de compte corrent, ha de vèncer dins el període de la llei 
 En el cas dels propietaris que hagin estat objecte d’una reducció del lloguer dels seus arrendataris 
 Persones que hagin estat acomiadades i percebin la prestació per desocupació involuntària 
 Les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi i aquesta hagi estat suspesa o be que justifiquin la davallada del 50% de la xifra de 

negoci dels últims 3 mesos o be el 50% dels últims 12 mesos 


