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Mesures legislatives per afrontar la situació derivada del COVID-19
en els aspectes laborals i tributaris que poden tenir incidència en la
prestació de serveis de psicologia sigui com autònom, empresari o
treballador
Amb aquest document el COPC informa de les principals novetats fins al dia d’avui.
Qualsevol altra novetat o modificació d’aquestes mesures d’interès per a la
col·legiació, s’aniran publicant a la web del COPC.

Seguint un ordre cronològic, podem destacar:
I.- En primer lloc la consideració, amb caràcter excepcional, com situació
assimilada a accident de treball del període d’aïllament o contagi de les
persones treballadores (siguin per compte propi o aliena) a conseqüència
del virus COVID-19 (publicació al BOE del dia 11/03/2020 del “Real Decreto-ley
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública”).
En qualsevol cas, cal comunicat de baixa mèdica, que serà emès pel Servei
Públic de Salut.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434

II.- Així mateix, cal destacar la possibilitat d'acollir-se a ajornaments de
deutes tributaris (Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19), en els
següents termes:
a.- Han de tractar-se de declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini
de presentació i ingrés dels quals finalitzi entre el 13/03/2020 fins al
30/05/2020, i que no superin la quantia de 30.000 €.
b.- S'inclouen també els deutes tributaris relatius al pagament de retencions,
així com els pagaments fraccionats de l'Impost de Societats.
c.- Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor
sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04
euros l'any 2019.
Les condicions de l'ajornament seran les següents:
a) El termini serà de sis mesos.
b) No es generaran interessos de demora durant els primers tres mesos de
l'ajornament.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580

Altres mesures han estat aprovades pel Consell de Ministres del dia
17/03/2020, mitjançant un Reial Decret Llei. A continuació s’exposen les
principals.
III.- Gent gran, dependents i famílies vulnerables:
a.- El primer bloc de mesures està destinat a la gent gran, les dependents i a
les famílies vulnerables. En aquest apartat es destinen 600 milions d'euros al
finançament de prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials de les
comunitats autònomes i ens locals, amb especial atenció a l'assistència
domiciliària a persones grans i dependents.
b.- A més, s'amplia la protecció als subministraments d'energia i d'aigua,
garantint els serveis públics essencials. Com a novetat, també es garanteixen
els serveis de telecomunicacions. Tot això per a les famílies vulnerables.
c.- També es garanteix el dret a l'habitatge de les persones amb més dificultats.
Per això s'estableix una moratòria en el pagament de les quotes de les
hipoteques per als deutors hipotecaris en situació d'especial vulnerabilitat que
vegin reduir els seus ingressos. La finalitat és que cap persona en una situació
econòmica difícil perdi el seu habitatge.
IV.- Mesures laborals:
a.- Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la jornada de treball, fins
i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura
derivades d'aquesta crisi.
b.- S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les
circumstàncies ho permetin.
c.- Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització
dels Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació. Els ERTES causats per la
crisi del Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran
dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el
requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d'aquesta prestació no els
computa a efectes del cobrament posterior de la prestació per desocupació.
En cas d’ERTES, s'exonerarà a l'empresari de l'aportació empresarial de les
quotes de la Seguretat Social.
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d.- Per al col·lectiu d'autònoms es flexibilitzarà l'accés al cessament d'activitat
perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat
econòmica.
V.- Liquiditat de les empreses:
a.- S'ha aprovat la creació d'una línia d'avals i garanties públiques per un valor
de fins a 100.000 milions d'euros. Això permetrà mobilitzar entre 150.000 i
200.000 milions d'euros. L'Estat serà el garant de les operacions.
A més, s'aproven línies d'avals addicionals de 2.000 milions d'euros per a les
empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment a les
petites i mitjanes empreses.
b.- D'altra banda, les administracions públiques ajudaran a les seves empreses
contractistes per a mitigar les conseqüències del COVID-19 en els contractes
de sector públic. S’establirà un règim específic de suspensió de contractes
públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, per tal d'evitar la
resolució dels contractes i la consegüent pèrdua d'ocupació.
c.- Per donar suport al sistema productiu i empresarial, el Govern també
reforma la normativa sobre inversions exteriors, per impedir que empreses de
països de fora de la Unió Europea puguin prendre el control d'entitats
espanyoles en sectors estratègics, aprofitant la caiguda conjuntural del valor de
les seves accions en aquesta situació de crisi econòmica.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

VI.- Finalment, segons informa el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat, es posarà en marxa un ajut de fins a 2.000 euros
per a les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció de la
seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus. Requisits:
a.- Figurar d'alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat
el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
b.- Estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la
Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
c.- Acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en
comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones
treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la
comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al
RETA. Procediment pendent d’instruccions.
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectadescoronavirus/
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Barcelona, 18 de març de 2020

[NOVETAT]
Prestació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms

En relació amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat, establerta al
Reial Decret Llei 8/2020, pel qual s'estableixen mesures de flexibilització per accedir
a la cessació d'activitat per part dels treballadors autònoms, el passat dia
20/03/2020 s'ha publicat una Instrucció per part del Director General d’Ordenació de
la Seguretat Social, que clarifica diferents qüestions d’aquesta prestació. A la vista
d’aquests criteris, us facilitem una explicació dels requisits i tràmits a seguir:
h t t p : / / w w w. s e g - s o c i a l . e s / w p s / p o r t a l / w s s / i n t e r n e t / I n f o r m a c i o n U t i l /
5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb#Ceseactividad

Tramitació:
S’ha de tramitar a través de la mútua d'accidents de treball que es va escollir en el
moment de formalitzar l’alta al règim d’autònoms.

Vigència:
Inicialment prevista d'1 mes, a comptar des del 14 de març de 2020, podent-se
perllongar fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'Estat d'Alarma.

Beneficiaris:
1.- Els autònoms les activitats dels quals quedin suspeses en virtut del Reial Decret
de l'Estat d'Alarma.
2.- Els autònoms que en el mes anterior a què se sol·licita la prestació vegin reduïda
la seva facturació en, almenys, el 75% en relació a la mitjana del semestre anterior.

Requisits:
1-Estar afiliat i en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en la data en
què es va declarar l'Estat d'Alarma (14/03/2020).
2.- Trobar-se al corrent de pagament de quotes amb la Seguretat Social.
3.- La persona treballadora l’activitat de la qual sigui del llistat de suspensió
obligatòria no necessita tramitar la baixa en autònoms. Per contra, si es tracta del
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supòsit de reducció de facturació en almenys el 75%, la persona treballadora ha de
mantenir-se necessàriament d’alta en el règim d’autònoms.

Quantia:
70% de la base reguladora. Uns 680 euros / mes si es cotitza per la base mínima.

Cotització:
Durant el període de percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar.

Barcelona, a 23 de març de 2020.

