Ajuts a l’activitat
productiva i l’ocupació
davant els efectes del
coronavirus

Mesures impulsades per la
Generalitat de Catalunya

Mesures impulsades per la Generalitat I (actualitzat 23/03/2020)
1. (NOVA) Obertura d’una finestreta única digital per a empreses, persones treballadores i autònomes sobre
les mesures econòmiques pel Coronavirus per plantejar dubtes i realitzar gestions i un Marketplace virtual per unir
empreses i fabricants de diferents punts de la cadena de producció i impulsar així la col·laboració empresarial.
2. Reducció temporal del cànon de l’aigua per aportar liquiditat a les famílies i a les empreses
•
•

Aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques.

3. Mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia sobre l'economia: ajuts a l’activitat productiva i
l’ocupació
Moratòria tributs
•

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi
l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

Mesures impulsades per la Generalitat II
Ajuts a autònoms
•

Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi
decretat el tancament per la crisi del coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

•

Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior. En el cas que
el treballador tingui una antiguitat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, s’agafarà com a referència la
mitjana de facturació mensual des de l’alta. L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.

Contractació pública
•

El Govern vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin
prestar efectivament el servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses
d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments.
Inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i
serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.

Mesures impulsades per la Generalitat III
Administració
•

Les meses de contractació es podran reunir sense assistència presencial, tot respectant la transparència que exigeix la Llei de
contractes de sector públic. Així mateix, s’autoritza els ens locals a fer servir la tramitació d’emergència en matèria de contractació en
determinats supòsits, i el Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) a recórrer a procediments d’emergència
en el subministrament d’ordinadors portàtils, llicències de programari, ampliació de les infraestructures de xarxa corporatives,
desenvolupament i evolució d’aplicacions mòbils de servei a la ciutadania o d’altres que siguin necessaris per garantir la prestació dels
serveis de la Generalitat i del seu sector públic mentre duri la situació d’excepcionalitat.

Salut
•

El Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funcionarà mitjançant un servei de guàrdies que s’assignaran,
segons un sistema de rotació, als metges i personal d’infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pública.

Transparència
•

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es podran presentar, únicament, per mitjans electrònics.

Transport públic
•

El Govern es compromet a estudiar l’impacte de la caiguda dels ingressos tarifaris com a conseqüència de la disminució de l’activitat
econòmica, i a incloure dins de les previsions econòmiques l’increment de les despeses dels diferents operadors com a conseqüència
de la necessitat de disposar de més recursos personals i materials.

Mesures impulsades per la Generalitat IV
4. Línia de crèdit de 1.000 M€ per millorar la liquiditat de les empreses i mitigar els efectes del Coronavirus
SARS-CoV-2
•
•
•
•
•
•
•

Es formalitzarà a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya.
El Govern, mitjançant l’ICF i Avalis, assumirà el 80% del risc creditici de cada operació, i les entitats financeres el 20% restant.
Objectiu: dotar de liquiditat a autònoms i empreses afectades pel Coronavirus.
Dotació: 750.000 M d’euros → aportació inicial de 187,5 milions
Import dels préstecs: oscil·larà entre els 50.000 i els 2,5 milions d’euros. En concret, per préstecs entre 50.000 euros i 1 milió
d’euros, l’aval el gestionarà Avalis de Catalunya; mentre que pels crèdits a partir d’aquest import i fins als 2,5 milions d’euros l’aval
serà de l’ICF.
Termini: les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 4 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Addicionalment, a través de l’ICF, es preveu una línia de préstecs dotada amb 10 milions d’euros per finançar empreses i
entitats culturals afectades pel COVID-19.

5. Moratòria fins al setembre pagament de l’impost sobre estades turístiques
•

S’havia de pagar a l’abril i té per objectiu mitigar temporalment les despeses que han d’afrontar les empreses del sector.

6. Inclusió del Fons de Contingència del supòsit de situació de crisi sanitària
•

El Fons de Contingència es destina a atendre despeses no previstes inicialment en el pressupost, i que puguin sorgir al llarg de
l’exercici.

Mesures impulsades per la Generalitat V
7. Reforçament de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització (OTBI)
•

Assessorament expert per donar resposta a limitacions com les restriccions a la mobilitat i a la concentració de persones i d’altres que
puguin aparèixer. Aquest assessorament es circumscriu exclusivament a aspectes vinculats a problemàtiques associades a l’exportació.

8. Creació de l’ACCIÓ Vitual Desk
•

Servei pioner per donar continuïtat en l’atenció a l’empresa durant el període d’excepció causat pel SARS-CoV-2

Es preveu la posada en marxa d’un segon paquet de mesures econòmiques d’abast més sectorial i
específic, que s’aprovarà en els propers dies.

Mesures impulsades pel
Govern de l’Estat

Principals mesures a nivell estatal I (actualitzat 01/4/2020)
NOU (31/03/2020): nou paquet de 50 mesures per ampliar la protecció als col·lectius més vulnerables, empreses i
autònoms. En l’àmbit econòmic destaquen:
 Pròrroga de les mesures econòmiques ja preses anteriorment fins a un mes després de la finalització de l’estat
d’alarma.
 Moratòria de fins a sis mesos per al pagament de les obligacions i l’aplaçament de les quotes que s’han de pagar
el mes d’abril a un interès reduït del 0,5%.
 Es flexibilitzen els contractes de subministraments d’electricitat i gas per a autònoms i empreses, i els terminis
i procediments administratius per a les empreses.
 Se suspèn, per un any, el pagament d’interessos i amortitzacions de préstecs per a emprenedors, en especial del
sector turístic.
 El Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme agilitzarà i facilitarà la gestió dels seus ajuts, mentre que l’Institut de
Crèdit Exterior (ICEX) retornarà a les empreses les despeses derivades de la seva participació en fires d’aquest
organisme que hagin estat cancel·lades.
 Prestació per atur temporal: per a persones treballadores de la llar que han hagut de deixar de prestar Serveis, total
o parcialment o el contracte de les quals s’hagi extingit amb posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.

Principals mesures a nivell estatal II (actualitzat 30/3/2020)
NOU (29/03/2020): decretat el tancament obligatori de les activitats econòmiques considerades no essencials,
amb una moratòria -de 24 hores- per aquells en què no sigui factible tancar immediatament.
 Aprovat el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores que
no presten serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població. Aquestes persones no hauran d’assistir al seu lloc
de treball entre el 30 de març i el 9 d’abril.

NOU (27/03/2020): s’adopta un nou paquet de mesures per pal·liar els efectes del Coronavirus.
En l’àmbit laboral. Destaquen:
 Mesures extraordinàries per a la protecció del l’ocupació - prohibició temporal d’acomiadar treballadors per causes objectives –
econòmiques, tecnològiques, organitzatives i de producció– i de força major.
 Pròrroga dels contractes temporals que acaben durant l’estat d’alarma.

Contractació Pública:
 S’estableix que la contractació pública per fer front a la COVID-19 es tramitarà pel procediment d’emergència, així mateix
s’estableixen mesures específiques per agilitzar la contractació durant la crisi sanitària, particularment amb l’exterior.

Principals mesures a nivell estatal III (actualitzat 30/3/2020)
Garantir la liquiditat per les empreses i autònoms (també preservar l’activitat productiva i l’ocupació), amb la creació
d'una línia d'avals i garanties públiques (24/03/2020)
•

Aprovació del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per evitar que es restringeixi el crèdit (de fins a 20.000 milions d’euros, la resta
de trams s’activaran automàticament un cop esgotat aquest primer). Característiques:
 Dotació: fins a 100.000 milions euros → ara s’activa el primer tram de 20.000 milions d’euros, el 50% dels quals es reservaran
per garantir préstecs a autònoms i pimes (10.000 milions d’euros).
 Beneficiaris: empreses i autònoms que no estiguessin en situació de morositat a data 31 de desembre de 2019 i en procediment
concursal a data 17 de març. Els avals tenen caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades en posterioritat
a l’entrada en vigor del Reial decret-llei 8/20, de 18 de març.
 Import: l’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta
d’empreses el 70% del nou préstec concedit i el 60% de les renovacions.
 Vigència: l’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de 5 anys.
 Cost de l’aval: d’entre 20 i 100 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.
 Data màxima: les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de
2020. Per a fer-ho, podran dirigir-se a les entitats financeres amb qui l’ICO ja ha subscrit un acord de col·laboració.

Principals mesures a nivell estatal IV (actualitzat 17/3/2020)
Protecció de l’ocupació i col·lectius vulnerables
•

Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la seva jornada de treball fins a un 100% per fer front a les necessitats de
conciliació i cura derivades d'aquesta crisi.

•

S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

•

Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació
(ERTO). Els ERTOs 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
computarà a l'efecte del cobrament posterior de la prestació per desocupació.
•

En cas d’ERTOs, s'exonerarà a l'empresari de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

•

Per al col·lectiu d'autònoms es flexibilitza l'accés al cessament d'activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en
cas de dificultat econòmica.

•

600 milions d’euros per a la prestació de serveis bàsics a CCAA i ens locals per garantir els subministrament d’energia, aigua i
telecomunicacions, dels quals 300 milions provindran dels superàvit dels ens locals.

•

17.000 milions d’euros destinats als col·lectius vulnerables (la majoria de l’import encara sense concretar).

•

Moratòria de les quotes de les hipoteques per a les persones més vulnerables.

Principals mesures a nivell estatal V (actualitzat 17/3/2020)
Millora de la liquiditat de les empreses
•

Creació d'una línia d'avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros (permetria mobilitzar entre 150.000 i
200.000 milions d'euros. L'Estat serà el garant de les operacions).

•

Aprovació de línies d'avals addicionals de 2.000 milions d'euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint
especialment les petites i mitjanes empreses.

Contractació pública
•

Les Administracions Públiques ajudaran les seves empreses contractistes per mitigar les conseqüències del COVID-19 en els
contractes del sector públic. S’establirà un règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació
de salaris, amb la finalitat d'evitar la resolució dels contractes i la conseqüent pèrdua d'ocupació.

Inversió estrangera
•

Reforma de la normativa sobre inversions exteriors, per impedir que empreses de països de fora de la Unió Europea puguin fer-se amb el
control de més del 10% d'entitats espanyoles en sectors estratègics (energia, transport, telecomunicacions, aeroespacial, financeres, etc.),
aprofitant la caiguda conjuntural del valor de les seves accions en aquesta situació de crisi econòmica.

Sanitat i recerca
•

30 M d’euros per al CSIC i Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) per a la investigació de la vacuna Coronavirus.

Altres mesures a nivell estatal VI (abans del 17/03/2020)
•

Flexibilització dels ajornaments del pagament d'impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en
els tipus d'interès per evitar possibles tensions de tresoreria d'autònoms i petites i mitjanes empreses. Això permetrà injectar fins a
14.000 milions d'euros de liquiditat.

•

Línia de finançament específic a través de l'Institut de Crèdit Oficial per import de 400 milions d'euros (amb el Decret del 17/03
pot ampliar-se fins a 10.000 milions d’euros*) per a atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del
sector turístic, així com de les activitats relacionades que s'estiguin veient afectades per l'actual situació.

•

Ajornament del reemborsament de préstecs atorgats per la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa.

•

Ampliació de les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i
juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

•

S'ha sol·licitat a la Comissió Europea que permeti al coordinador de slots espanyol, AECFA, no aplicar la regla que regula l'ús de
slots per a les pròximes temporades. Aquesta exempció permetria que les companyies aèries no es vegin penalitzades en el futur per
haver reduït els seus vols en les actuals circumstàncies.

•

Compensació a empleats sense teletreball.

•

Posada a disposició de l’Estat de la capacitat productiva en l’àmbit de material sanitari.
•

Les principals característiques d’aquesta línia són:
•
•
•

Import: fins a 500.000 €
Termini: 1, 2, 3 i 4 anys (amb 1 any de carència del principal).
Tipus d’interès: Tipus Fixe de l’1,50%

•
•
•

Modalitat: Préstec (amb garantia del 50% de l’Estat – Secretaria de Turismo).
No serà obligatòria la intervenció davant fedatari públic.
Aquesta línia de crèdit no afecta tots els sectors, les empreses elegibles són autònoms de sectors com: turístic, educació,
transport de passatgers, activitats recreatives, d’ oci i entreteniment. La resta de línies encara han de desenvolupar-se.

NOU: Mesures CDTI (actualitzat 19/03/2020)
El Ministerio de Ciencia (Real Decreto de 18 de marzo), a través del CDTI, ha llançat un pla de mesures extraordinàries
per a la innovació de les empreses → amb l’objectiu de pal·liar l’alentiment de l’activitat, protegir l’ocupació en l’àmbit de
la R+D+i i mantenir la competitivitat en l’activitat innovadora. Així, entre d’altres mesures:
 S’eliminen les garanties per sol·licitar ajuts per a projectes d’R+D+i.
 S’acceleren els processos de gestió i aprovació de projectes (fast-track).
 S’amplia l’instrument LIC-A (Línia Directa d’Expansió) a tot el territori nacional (a partir d’abril).
 Es flexibilitzen els terminis de justificació per a ajudes parcialment reemborsables.
El volum d’ajudes mobilitzades podria arribar als 500 milions d’euros

•

Mesures preses anteriorment:



17 març 2020: ampliació dels terminis de justificació dels ajuts parcialment reemborsables del CDTI → amplia a un mes els terminis de
justificació dels projectes el venciment dels quals es produeixi durant el període que duri l’estat d’alarma.



16 març 2020: suspensió del còmput de terminis administratius al CDTI → degut al Coronavirus se suspèn el còmput de terminis per a
la tramitació de procediments administratius del CDTI en el període que duri l’estat d’alarma. Afecta especialment la convocatòria de
“missions” oberta actualment.

Mesures impulsades per la
Unió Europea

Principals mesures a nivell UE I (actualitzat 24/03/2020)
•

Límit de dèficit (23/03/2020): la UE ha activat la clàusula de salvaguarda i ha suspès els límits de dèficit, emmarcat
en el Pacte d’Estabilitat i Creixement, el conjunt de normes fiscals comunitàries, així els Estats membres podran elevar
la seva despesa pública per combatre el coronavirus.

•

Pla de compra de bons per part del BCE (23/03/2020).

•

Paquet mesures fiscals: la UE està preparant aquest paquet que havia d’acordar dimarts (24/03/2020) l'Eurogrup. Ara
bé, el no acord va posposa la decisió fins al dijous (NOU: 26/03/2020) però, novament, el no acord posposa la decisió
dues setmanes més (fins Setmana Santa) → cap de les opcions previstes, de moment, tira endavant:
 Utilitzar el fons de rescat europeu (MEDE), que actualment compta amb un fons disponible de 700.000 milions
d’euros i capacitat d’endeutament per 410.000 milions d’euros (equivalent al 3,4% del PIB de l’Eurozona), per oferir
una línia de crèdit als estats membres que ho necessiten fins a un màxim del 2% del seu PIB.
 Oferir liquiditat per cobrir les despeses de sanitat també a través del MEDE.
 Emetre “coronabons”, bons comuns a tota l'eurozona (eurobons) per combatre la recessió econòmica.
A canvi, proposen activar el Mecanisme europeu d’Estabilització Financera, que disposa d’una capacitat de 13.200
M€ i el Programa de balança de pagament s de gairebé 50.000 M€.

Principals mesures a nivell UE II (actualitzat 18/03/2020)
•

La UE Finançament per a 13 farmacèutiques en la lluita contra el coronavirus (24/03/2020): 45 M€ per l’R+D de
laboratoris internacionals per trobar un tractament.

•

Reserva d’emergència d’equips mèdics (19/03/2020): s’ha creat aquesta reserva constituïda per equips mèdics,
com: respiradors, màscares de protecció, vacunes, subministres de laboratori, etc. per ajudar als països de la UE en el
context de la pandèmia.

•

Transport (18/03/2020): s’estan desplegant mesures d’urgència per protegir el trànsit de mercaderies, garantir els
subministraments i mitigar l’impacte del coronavirus en el sector del transport. Es dona via lliure als Estats per rescatar
les companyies aèries (com per exemple està fent França).

•

Primeres mesures preses (16/03/2020):





25.000 M€ per donar suport al sector de la salut, a les pimes, al mercat laboral i assistir als sectors més vulnerables.
Pla de xoc per a l’eurozona amb una liquiditat de 1,2 bilions d’euros.
Llum verda perquè els governs puguin injectar ajuts públics per salvar les empreses afectades pel coronavirus (fins a 800.00 € per
empresa a través de subvencions públiques o beneficis fiscals). També obre la porta als crèdits bancaris garantits per l’estat.
Ajudar les empreses subvencionant els tipus d’interès per permetre que aconsegueixin diners a preu més barat (distingint el tipus
d’interès entre pimes o companyies més grans).

Principals mesures a nivell UE III (actualitzat 20/03/2020)
•

Insta als bancs a no repartir dividends aquest any.

•

Programa de Compra d’Emergència Pandèmica (PEPP) del BCE (20/03/20202) de 750.000
milions d’euros* (el 6% del PIB de l’Eurozona) en actius públics i privats (bons públics i
corporatius), ha permès rebaixar el cost del deute (programa en vigor fins a finals d’any).


Els governs s’asseguren així finançament per als seus plans d’estímul. El programa de compres es farà de
manera proporcional a la mida de cada economia, però aquesta vegada de manera flexible, fet que suposa
que el BCE podria comprar més deute de països com Itàlia o Espanya.

•

Concessió per a una major flexibilitat a les entitats financeres en l’ús del capital → poden
utilitzar reserves ja existents per un valor de 120.000 milions per absorbir pèrdues o finançar fins a
1,8 bilions d’euros. La flexibilitat serà total per als crèdits amb garanties públiques.

•

Disminució de les exigències de provisions dels crèdits morosos coberts amb avals públics i
suavitzar els plans per reduir la taxa de morositat.

•

Coordinació entre bancs centrals amb acords de línies swap per garantir la liquiditat.

•

Proposta per mobilitzar 40.000 milions d'euros de finançament per pal·liar els problemes de liquiditat
pel COVID-19. La institució insta els governs europeus a establir una garantia addicional.

* Aquests 750.000 milions d’euros se sumen als 120.000 milions anunciats el 12 de març i al programa d’adquisicions mensuals per 20.000 milions.
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