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1. Com s’ha de procedir a fer els timesheets durant els mesos en què l’estat d’alarma 

estava vigent, tenint en compte que la majoria d’entitats/empreses estaven 

teletreballant o desenvolupant tasques a distància? 
 

Es poden imputar hores d’acord a la situació de  particular de cada empresa i imputar 

hores en aquelles tasques que realment s’hagin pogut avançar amb t modalitat  de tele-

treball. 

 
2. Es poden imputar hores normalment entre març i maig de 2020? 

 

Si, en aquelles hores de les tasques que s’han pogut fer en tele-treball. 

 
3. Hi ha alguna restricció referent a la tipologia de tasques que es poden imputar 

durant els mesos de març i maig 2020? 
 

Cal tenir en compte les següents dates: 

 

- Del 14 de març a 4 d’abril hi ha empreses que han estat obertes, més enllà dels 

serveis essencials. 

 

- Del 4  al 18 d’abril s’han tancat totes a excepció dels serveis essencials. 

 

- I del 19 d’abril en endavant, les empreses podien tornar a treballar. 

 

La tipologia de tasques dependrà de si l’empres era catalogada com a de serveis 

essencials per a imputar hores presencials (per exemple: fer mostres a laboratori) 

 

Si l’empresa ha realitzat tele-treball i les tasques del projecte son assumibles en aquesta 

modalitat no hi ha problemes per imputar hores. 

 

Atenció especial  per a les Universitats que han estat tancades, es desconeix si han pogut 

tele-treballar. 
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4. Què suposa la Resolució de 20 de maig de 2020 del Congrés dels Diputats per la que 

es prorroga l’estat d’alarma i es deroga la suspensió dels terminis administratius? 
 

El decret llei publicat el dissabte 23 de maig  estableix que s’aixeca la paralització dels 

terminis administratius que s’havien suspès el dia 14 de març. 

El termini d’execució d’un projecte també s’entén com a termini administratiu, per tant, 

es pot començar a comptar  la reactivació de l’execució del projecte. 

 

És a dir, que del 14 de març al 1 de juny hi van 79 dies, la qual cosa fa que el termini 

d’execució d’un projecte es perllonga aquests numero de dies. 

 

Aquest 79 dies també és per els terminis de presentació de documentació, un cop 

finalitzat el projecte. 

 

5. Com es fa constar el període de l’ERTO del treballador en el timesheet? 
 

Ni les hores de baixa/vaga ni jornada afectada per ERTO es considera jornada 

productiva, per la qual cosa als timesheets s’introduirà una línia com si fossin “vacances” 

o “baixa laboral”. D’aquesta manera el sumatori d’hores es farà restant aquestes hores 

de la jornada productiva. 

 

Si l’ERTO es parcial ( imaginem 25%), s’indicaran hores imputades i altres tasques fins a 

un màxim del 75%. La resta serà jornada no productiva. 

 

 

 
6. En el cas d’imputació de despeses en empreses que han tingut ERTE, què serà 

elegible de cara a la justificació econòmica i tècnica?   
 

En el cas de treballadors afectats per un ERTE, només es poden imputar les despeses 

pagades per l’empresa. És a dir, si ens aquests mesos han tingut un ERTE parcial i el 
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personal treballava 5 hores en comptes de 8, llavors es poden imputar al projecte màxim 

aquestes 5 hores diàries.  

 

En el cas d’universitats, no es podran imputar despeses si no han mantingut l’activitat. 
 

D’altra banda, cal recordar que les bases reguladores de la convocatòria marquen que 

tot aquell personal no contractat en exclusiva per al projecte, com a màxim es podrà 

imputar el 80% de la seva jornada laboral.  

 

7. Què succeeix si algun projecte per la naturalesa de les seves activitats, la temporalitat 

i/o estacionalitat de les tasques, no poden finalitzar el projecte tot i el 79 dies de 

pròrroga concedits arran de l’estat d’alarma?  

Estem recopilant casuístiques de projectes que, per motiu de l’aturada del confinament, 
no han pogut tornar al ritme d’activitat normal fins i tot després de l’aixecament 
d’alarma. La idea és demanar que se’ns autoritzi publicar una modificació de les bases 
reguladores que permeti el retard de la data màxima de finalització dels projectes 
COMRDI16 més enllà dels màxims establerts actualment. 
  
A dia d’avui encara no podem confirmar res però hi ha molts projectes que, si es manté 

la data de finalització actual (ni sumant els 79 dies d’estat d’alarma), no podrien complir 

amb l’abast de projecte previst i es mirarà doncs de minimitzar aquesta possibilitat. 


