Empreses: mesures de suport pel manteniment de l’ocupació
(COVID-19)
(El contingut d’aquesta nota és merament informatiu sense valor normatiu, per a més informació consulta el Reial Decret)

Ets empresa?
M A N T E N I M E N T D E L A C O N T R AC TAC I Ó P Ú B L I C A
• Si treballes per la Generalitat, aquesta es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels
teus treballadors/es. 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.
Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio

• També s’amplia l’àmbit de les indemnitzacions per al cas que s’hagin de suspendre contractes i s’inclouen les
despeses de lloguers i costos de manteniment d’instal·lacions i equips durant el període de suspensió.
Font: Acord de Govern, 24/03/2020

M E S U R E S P E R A L A P R OT E C C I Ó I E L M A N T E N I M E N T D E L’ O C U PA C I Ó
• S’agilitza el procediment d’autorització d’ERTOs amb l’objecte de mantenir l’ocupació una vegada hagi finalitzat la
crisi sanitària.
• Aprovació de mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de
Font: Article 22, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març
jornada per causa de força major.
• L’Estat es compromet a fer-se càrrec de les prestacions per desocupació de les persones treballadores afectades per
un ERTO; la gestió d’aquesta prestació es tramitarà entre l’empresa i el SEPE.
Accés al tràmit:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-dereduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=

R E D U C C I Ó D E L A Q U O TA D E L A S E G U R E TAT S O C I A L
Si has dut a terme ERTOs per força major i ets una empresa amb menys de 50 treballadors, tens una exoneració del
pagament del 100% a la Seguretat Social. Per la resta d’empreses, tens una exoneració del pagament del 75% per a
alleujar els costos, a la vegada que s’incentiva el manteniment del capital humà ja format.
Font: Article 24, del Reial Decret Llei 08/2020, del 17 de març

S E R V E I D ’AT E N C I Ó D I G I TA L D ’ I N F O R M AC I Ó
El Departament d’Empresa i Coneixement disposa d’un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i
professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de
Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARSCOV-2.
Més informació:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

M O R AT Ò R I A D E T R I B U T S
• Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i
autoliquidacions el termini de presentació i d’ingrés de les quals estigui comprès entre la data d’entrada en vigor
del Reial Decret 7-2020 i el dia 30/05/2020.
• Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de
Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma.
Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, del 12 de març
• S’incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua pels usuaris industrials (i activitats econòmiques) i
ramaders. Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig.
Font: : Acord de Govern, 24/03/2020

• Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris i dels lloguers corresponents als immobles
destinats a l’activitat comercial desenvolupada per part d’empresaris.
Font: Article 19, del Reial Decret Llei 11/2020, de l’1 d’abril i Article 2, del Reial Decret Llei

• S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos a les empreses que
15/2020
ho
sol·licitin, mitjançant el “Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema
RED)”.
Si es concedeix, aquest ajornament afectarà als pagaments en període de meritació comprés entre
abril i juny de 2020.
Font: Articles 34 i 35, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març
• Es flexibilitzen els contractes d’aigua, llum i gas, permetent a les empreses suspendre o modificar, de manera
temporal, els contractes de subministres per a ajustar-los a les noves necessitats de consum donades per l’estat
d’alarma. Al finalitzar l’estat d’alarma, es podrà demanar la reactivació o reajustament dels contractes, en un
termini de 3 mesos.
Font: Articles 42, 43,44, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març
• S’estableix que les empreses que facturen menys de 600.000 euros tenen temps fins el 20 de maig (enlloc del 20
d'abril) per realitzar el pagament de les declaracions trimestrals dels tributs (retencions d'IRPF, IVA i pagament
fraccionat de persones físiques i societats).
Font: Article únic del Reial Decret Llei 14/2020, del 14 d’abril
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Ets empresa?
TIPUS DE FINANÇAMENT
• S’ha creat una línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100.000
milions d’euros. L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i
pimes; per la resta d’empreses cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.
• Els interessats tenen temps fins el 30/09/2020 per sol·licitar la garantia per a les seves operacions, a les entitats
financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els acords de col·laboració.
• Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.
Font: Articles 29 i 30, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

• Activació del segon tram de la Línia d’Avals, de 20.000 milions d’euros, destinats íntegrament a pimes i
autònoms.
Font: Acord Consell de Ministres, 10 d’abril

I N S T I T U T C ATA L À D E F I N A N C E S
• S’eleva del 75% al 80% el risc que assumirà el Govern a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis en relació
amb la línia de 1.000 milions d’euros per proveir liquiditat a les empreses afectades.
• Es concreta que dels 750 milions d’euros que garantiran l’ICF i Avalis, un total de 188 milions es destinaran a constituir
un fons de garantia.
Font: : Acord de Govern, 24/03/2020
• Les empreses interessades poden dirigir-se a la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del
préstec i seran aquestes les encarregades de posar-se en contacte amb l’ICF o Avalis per a la gestió de l’aval.
Font: http://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/Mesures-adoptades-per-lICF-davant-la-situacio-derivada-del-COVID-19

COMERÇ, ARTESANIA I MODA
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha dissenyat diferents línies d’ajut amb un pressupost de 9
milions d’euros per a PIMES individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens
de l’impost d’activitats econòmiques, especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març
2020.
El període per a la presentació de sol·licituds pels diferents programes, dividits en l’àmbit de comerç, d’artesania i de
de Govern,(o
31/03/2020
i DOGC núm.
moda, s’inicia el 30/04/2020 i s’allarga, per alguns dels programes, finsFont:
el Acord
31/12/2020
exhauriment
del 8123
seu
Més informació i enllaços a la presentació de sol·licituds telemàtiques pels diferents programes:
pressupost).
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020

D I G I TA L I T Z AC I Ó I T E L E T R E BA L L
• El programa ”Acelera PYME”, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d’Espanya,
posa a disposició de PIMES i autònoms solucions tecnològiques orientades a mantenir l’activitat de les
empreses i avançar en processos de transformació digital.
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició aquest programa, a través de la seva línia de finançament
d’empreses i emprenedors, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de
digitalització, i fomentar les solucions de teletreball.
Més informació a:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/teletreball-ieines-digitals/digitalitzacio-i-teletreball-per-pimes-i-autonoms/

• El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de
la ciutadania, en especial autònoms i PIMES, tot un seguit de recursos, programari, serveis i eines digitals ofertes
per diferents empreses del sector TIC per ajudar el teixit empresarial a aprofitar al màxim les eines
tecnològiques per mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de la Covid-19.
L’ “Oficina des de casa” aglutina les iniciatives, productes i serveis oferts per les empreses i les distribueix per
categories (treball col·laboratiu, e-Learning, seguretat, integradors, connectivitat, etc.) i cost (gratuït o amb
descompte superior al 25%).
Més informació a:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/teletreball-ieines-digitals/banc-deines-digitlsa-per-pimes-autonoms-i-entitats-loficina-a-casa/
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Ets empresa?
MESURES PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19
S’ha creat un Pla per a la reactivació econòmica i manteniment de l’ocupació que recull les següents mesures per
autònoms:
• Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms
Objectiu: Mantenir l’ocupació dels treballadors contractats i reiniciar la seva activitat evitant la desocupació de
les persones amb les quals tinguin una relació laboral.
Beneficiaris: Microempreses, amb establiment a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó
de la declaració de l’Estat d’alarma. A més, hauran de mantenir el 100 % de la plantilla, que tenien en el
moment de declaració de l’Estat d’alarma, com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.
Import de l’ajut: La quantia de l’ajut és equivalen al 50% del salari mínim interprofessional, fins a un màxim
de 3 treballadors que formin part de la plantilla.
Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia
social
S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d’empresa.
Objectiu: Impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci per el manteniment de
l’ocupació i millora de l’ocupabilitat en aquelles microempreses, persones treballadores autònomes i les
empreses cooperatives i de l’economia social, que s’hagin vist agreujades pels efectes de les mesures
preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19
Beneficiaris:
Línia 1. Entitats que acreditin que representen a microempreses.
Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars d’empreses cooperatives i de l’economia social.
Import:
Línia 1. La quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000€.
Línia 2. Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d'ajut són els següents:
a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A): import màxim de 50.000€
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): import màxim de 160.000€
c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C): import màxim de
400.000€
Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Mesures en els programes en matèria de treball autònom COVID-19
Consolida’t: Flexibilització de la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport e suport a la
consolidació, enfortiment i re-invenció del treball autònom a Catalunya, amb mesures com l'augment de les
sessions d'assessorament, així com l'adaptació de les sessions d'informació i formació a les noves necessitats
derivades d'aquesta crisi sanitària.
Garantia Juvenil: ampliació de l’import inicial de la convocatòria fins a 15 milions d’€ per poder disposar
d'una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat, i per tal de poder
atendre un major nombre de destinataris.

Font: Decret Llei 16/2020
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