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• Contenció de la despesa pública.

• Retallada dels salaris dels càrrecs electes i de lliure designació del Govern i de les entitats públiques i 

parapúbliques que en depenen.

• El Projecte de llei encomana a les entitats esmentades que elaborin plans de racionalització econòmica i 

d’ordenació dels recursos humans.

• El Consell General, els Comuns, el Tribunal Constitucional i el Consell Superior de la Justícia, 

en l’exercici de la seva autonomia financera o pressupostària, poden adoptar

mesures de reducció salarial dels seus càrrecs electes i de lliure designació

i plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans. 

Racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial



• S’estableix una reducció sobre la totalitat de les retribucions mensuals brutes d’entre el 

10% i el 20% dels salaris del Cap de Govern, Ministres, Secretaris d’Estat, la Secretària general 

del Govern, el Cap de Gabinet del Cap de Govern, la Cap de Protocol i els Ambaixadors. 

• L’àmbit temporal de les mesures de reducció salarial afecten als mesos de juny al desembre del 

2020, inclosa la paga extraordinària del desembre en cas que n’hi hagi. 

Reducció de la retribució salarial de càrrecs electes 



El Govern ha decidit reduir els salaris:

• En un 20% en el cas del Cap de Govern.

• En un 15% en el cas dels Ministres, Secretaris d’Estat, Secretària General, Cap de Gabinet 

del Cap de Govern, Cap de Protocol i Ambaixadors residents. 

• En un 10% en el cas dels Ambaixadors no residents.

Aplicació en el Govern de la reducció de la retribució salarial



• El text també preveu una reducció salarial de tots els càrrecs de lliure designació, assessors i

personal de relació especial que treballin en les administracions públiques o entitats sota la direcció

del Govern, parapúbliques i en la resta d’organismes públics participats majoritàriament per l’Executiu:

10% sobre la totalitat de les retribucions mensuals brutes iguals o superiors a 4.000 euros. 

15% sobre la totalitat de les retribucions mensuals brutes iguals o superiors a 5.000 euros. 

20% sobre la totalitat de les retribucions mensuals brutes iguals o superiors a 6.000 euros.

• El text determina que el Consell General, els Comuns, el Consell Superior de la Justícia i el 

Tribunal Constitucional puguin assimilar-se a aquesta mesura.

• L’àmbit temporal de les mesures de reducció salarial afecten 

als mesos de juny al desembre del 2020, inclosa la paga 

extraordinària del desembre en cas que n’hi hagi. 

Reducció de la retribució salarial de càrrecs de lliure designació 



• Implementació de plans de racionalització sobre les partides pressupostàries de funcionament i de personal 

del 2020 i 2021 prioritzant la reubicació i la redistribució del personal.

• Es proposen alguns criteris tals com: 

modificació de les estructures organitzatives 

mesures de mobilitat

 establiment de programes de formació i capacitació  

 suspensió d’incorporacions procedents d’excedències voluntàries 

• S’impulsen models més eficients en la gestió de les estructures

públiques mitjançant la transició cap a la digitalització administrativa,

agilitzant el servei al ciutadà i en coherència amb la protecció

del medi ambient. 

Plans de racionalització econòmica i de recursos humans 



• Crèdit extraordinari plurianual de 2,8M€, 710.750 euros dels quals concerneixen a 

l’exercici 2020, per finançar les despeses eventuals d’adhesió al Banc de 

Desenvolupament del Consell d’Europa. 

• Les disposicions finals primera i segona desenvolupen tècnicament els efectes 

pressupostaris derivats dels programes de crèdits tous i possibiliten concertar 

operacions de crèdit amb entitats financeres i institucions internacionals 

per un import total de 350 milions d’euros. 

Disposicions addicionals i finals



• S’habiliten els quinze primers dies del mes d’agost del 2020 a efectes processals.

• Es dona preferència a la tramitació i resolució dels següents procediments a partir de la declaració 

de la fi de la situació d’emergència sanitària i a conseqüència d’aquesta: 

 Les qüestions relatives al restabliment de l’equilibri del règim de visites o de custòdia 

compartida.

 Els procediments vinculats a la revisió de mesures relacionades amb les càrregues del 

matrimoni i pensions econòmiques i d’aliments per als fills.

 Els procediments per manca de reconeixement per part de l’entitat bancària  de la carència o 

extensió dels préstecs hipotecaris o préstecs personals.

Disposicions addicionals i finals
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• Ampliar o millorar algunes mesures previstes en els dos paquets de mesures urgents ja aprovats, 

particularment les destinades a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

• Clarificar la represa ordenada de l’activitat jurisdiccional que ha estat suspesa a causa de la 

situació generada per la COVID-19.

• Establir mesures en l’àmbit concursal i societari que atenuïn les conseqüències que tenen 

l’aplicació de les normes generals en matèria de cessació de pagaments i de dissolució de societats 

mercantils. 

• Establir les regles necessàries per als terminis 

administratius suspesos.

Objectius i contingut



- Els assalariats i els treballadors per compte propi que han reprès l’activitat poden fer-se càrrec 

dels fills menors de 14 anys o amb discapacitat mentre els centres educatius i de lleure 

extraescolar no duguin a terme l’activitat amb normalitat:

Els dos progenitors es troben en la mateixa situació o és una família monoparental.

Si no tenen cap familiar fins a segon grau de consanguinitat que en pugui tenir cura 

raonable (avis exclosos si presenten un certificat mèdic).

- Queden exclosos:

Els treballadors per compte propi beneficiaris de la prestació 

establerta a l’article 18 de la Llei 5/2020.

Els treballadors que puguin realitzar teletreball.

Noves mesures per als autònoms



- S’amplia el col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi que tenen dret a 

percebre mensualment les prestacions de l’article 18 de la Llei 5/2020 de manera retroactiva. 

 (persones que cotitzen per les bases del 125 i del 137,5%, en els termes que s’estableixin 

reglamentàriament, persones que hagin iniciat una activitat per compte propi entre l’1 i el 13 de 

març del 2020, i persones que s’acullen al règim especial de l’article 223 quinquies de la LSS).

- Aquesta mesura és compatible amb la reducció a la cotització equivalent al salari mínim i la 

suspensió temporal de la cotització a la CASS.

Noves mesures per als autònoms



Noves mesures per als autònoms

Cotització Quota (euros) Sou base (euros) Prestació (euros)

25% 117,12 532,36 541,67

50% 234,24 1.064,72 1.083,33

62,5% 292,80 1.330,90 1.083,33

75% 351,36 1.597,08 1.083,33

100% 468,48 2.129,44 1.083,33

125% 585,60 2.661,80 1.083,33

137,5% 644,16 2.927,98 1.083,33

La prestació es calcula tal com s’estableix en el quadre següent:



Noves mesures per als autònoms



- Els negocis que van suspendre la seva activitat de manera voluntària (sense una obligació 

decretada pel Govern) poden mantenir la reducció al 100% dels lloguers dels locals comercials 

fins que el Govern decreti la fi de la situació d’emergència sanitària. 

- A partir de llavors queden sotmesos a la represa progressiva de la renda d’acord amb la Llei 

5/2020.

- Es precisa que la reducció del termini de preavís per renunciar al contracte d’arrendament d’un 

local per a negoci inclou la supressió de la indemnització.

Noves mesures en matèria d’arrendaments 



Gràcies per la vostra atenció


