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23.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 25/2020, DE 16 DE JUNY, DE MESURES
EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA SOCIAL I DE CARÀCTER FISCAL I ADMINISTRATIU
En data 18 de juny de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8157 el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

Aquesta disposició estableix mesures de caràcter social en format de subvencions extraordinàries, mesures fiscals i
tributàries relacionades amb el cànon de l’aigua i mesures administratives en matèria de contractació pública, salut i
gestió de residus sanitària, transparència i transport públic.

Mesures de caràcter social
Subvenció per a la creació de nova ocupació en l’àmbit de treball domiciliari de cures

1.

•

La subvenció s’adreça a persones ocupadores o entitats sense ànim de lucre per promoure l’ocupació amb
contracte i per a què el sector pugui respondre a les necessitats sorgides derivades de l’afectació de la
COVID-19 als centres residencials d’atenció a la gent gran, evitar la desatenció d’aquestes persones i ajudar
a la creació d’ocupació en el sector.

•

Són persones i entitats beneficiàries aquelles persones ocupadores i entitats sense ànim de lucre que
ofereixin un contracte laboral per a fer treballs de cura de persones grans o dependents per un mínim de 12
mesos a persones que no hagin estat donades d'alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys, en les
condicions establertes al Decret llei.

Subvenció per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la

2.

crisi social derivada de la COVID-19

Mesures administratives
Modificació de l’article 7 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, en relació amb els terminis per formular i
comunicar els comptes anuals i els informes d’auditoria a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes
(en relació amb la regulació de l’article 81 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya)
-

El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels
responsables de l’auditoria restava suspès fins el dia 1 de juny i es reprèn aquest termini per altres tres
mesos des d’aquesta data.

-

Si abans de la declaració de l’estat d’alarma ja s’haguessin formulat els comptes, el termini per a la verificació
comptable d’aquests si l’auditoria és obligatòria, s’entendrà prorrogat per dos mesos des del moment en què
finalitzi l’estat d’alarma.

-

El termini per tramitar els comptes anuals (30 de juny) d’entitats adscrites, universitats públiques finançades
per la Generalitat, fundacions i consorcis en què participa majoritàriament o minoritàriament queda prorrogat
per dos mesos a comptar des de que finalitzi l’estat d’alarma.

Barcelona, 18 de juny de 2020

