Resum de les mesures econòmiques i sociolaborals dirigides a
empreses i autònoms per palliar efectes del Coronavirus Covid 19
Atenent l’impacte econòmic causat pels efectes del Coronavirus Covid 19, el Govern de
l’Estat va aprovar el dijous 12 de març una sèrie de mesures en favor d’empreses i autònoms.
Es tracta d’una injecció de 14.400 milions d’euros.
Al Consell de Ministres de dimarts 17 de març s’han concretat algunes de les mesures
llançades el 12 de març i se n’han anunciat de noves, publicades al BOE del dimecres 18 de
març amb un decret llei amb una vigència inicial d’un mes. ES preveu mobilitzar 200.000
milions d’euros.
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha anunciat mesures pel manteniment del teixit
productiu i la conservació dels llocs de treball de les empreses, així com de suport als
autònoms.
Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que es desenvolupin algunes de les mesures
anunciades però encara no definides.
Les mesures que actualment han estat concretades són les següents:
Mesures de suport per a empreses i autònoms
1) Econòmiques:
1.1. Préstecs ICO, per a empreses i pimes. Préstecs amb finalitat de circulant per evitar puntes
de tresoreria. Poden arribar a injectar 50.000 milions d’euros. Podeu consultar més informació
a la fitxa descarregable (veure web).
1.2. Avalis Liquiditat. L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats
financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a
conseqüencia de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre
a mantenir llocs de treball.
El nou Real decret Llei 8/2020, de 17 de març també preveu l’aprovació d’una línea d’avals
per compte de l’Estat per empreses i autònoms que cobrirà tant la renovació de préstecs
com nou finançament per atendre les necessitats de liquiditat. El Consell de Ministres establirà
les condicions i requisits aplicables per tal que la línia estigui operativa de manera immediata.
També estem a l’espera de conèixer el desemborsament del Fons Europeu d’Inversió (que
preveu aportar 8.000 milions d’euros) i el Banc Europeu d’Inversió (BEI).
2) Seguretat Social
2.1. Cotitzacions a la Seguretat social

Els empresaris podran posposar el pagament de les cotitzacions a laseguretat social.
Disposaran d’una moratòria per a tres mensualitats consecutives que podran ser abonats en
el termini d’un any, a comptar des del venciment, sense recàrregues ni interessos de cap tipus.
2.2. Bonificació de contractes fixos discontinus
Extensió de la bonificació als contractes fixos discontinus als mesos de febrera juny. Les
empreses de sectors afectats (turisme, hostaleria, comerç, etc.),directament o indirectament,
i que generin activitat productiva de febrera juny, podran aplicar una bonificació en aquests
mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes,
així com de conceptes de recaptació conjunta per Atur, FOGASA i Formació Professional. Allò
disposat serà d’aplicació de l’1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.
Oficina Integral de Seguretat Social a Mataró
Adreça: Carrer de Jaume Balmes, 32, 08301 Mataró, Barcelona
Telèfon: 937 55 67 12
Des del dilluns 16 de març, l’oficina no ofereix servei d’atenció al públic. Es poden realitzar els
tràmits més urgents a Sede Electrónica, del Sistema Red i del Registro Electrónico i trucant als
telèfons 901 16 65 65 (INSS) i 901 50 20 50 (TGSS).
3) Moratòria fiscal per a pimes
Des del 13 de març fins al 30 de maig, es podrà ajornar, prèvia sollicitud, sense necessitat
d’aportar garanties, una xifra de fins els 30.000 euros en impostos durant sis mesos, amb tres
mesos de carència. També es permet l’ajornament de retencions, ingressos a compte,
pagaments fraccionats i IVA. És a dir, podrán tornar els diners en tres mesos i no pagar
interessos en el paga ment de les retencions d’IRPF, quotes d’IVA, impost de societats i el
reemborsament de préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria. A més
l’aplaçament podrá aplicar-se a nous conceptes que fins ara no s’aplicaven.
Podeu consultar la Guia d’ajornament d’impostos que trobareu a l’apartat de documents
d’interès.

4) Canvis en les formes d’acomiadament (ERTES)
Per evitar acomiadaments massius, es preveu flexibilitzar i agilitzar els tràmits dels ERTES –
expedients temporals- considerant que existeix “força major temporal”.
Permetrà aplicar reduccions de jornada als treballadors entre el 10 i el 60%, tramitar
ajustaments de plantilles express en el termini de 5 dies i que sigui l’Estat que assumeixi els
pagaments de subsidi d’atur de tots els treballadors afectats amb un ERTE, encara que no
tinguin el temps necessari cotitzat. A més a més, s’exonera el 100% de les empreses amb
menys de 50 treballadors (75% a la resta) del pagament de les quotes de la Seguretat Social
dels treballadors expedientats durant el temps que durin els ERTES sempre i quan es
comprometin a mantenir els llocs de treball.
També es preveu que els treballadors acomiadats més vulnerables (els que tenen menys
rendes) obtinguin el dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no
compleixin el període de cotització necessari.

I els treballadors que percebin el subsidi d’atur rebran el 100% d’aquest subsidi senseque se’ls
descompti del seu període de dret acumulat, mentre duri l’estat d’alarma.
Podeu consultar, a l’apartat de documents d’interès, la nota interna del Ministeri de Treball i
Economia Social en relació als ERTES i Instrucció 02/2029 de la Secretaria General sobre els
procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupacions.
Oficina de treball ALT MARESME
Carrer: Anoia, S/N Edifici INNOVA Pineda de Mar
Telèfon: 937629370
Contacte: otg_altmaresme.soc@gencat.cat
Adreça web: http://serveiocupacio.gencat.cat
Des del dilluns 16 de març, l’oficina no ofereix servei d’atenció al públic. Es poden realitzar els
tràmits més urgents a Sede Electrónica, del Sistema Red i del Registro Electrónico i trucant als
telèfons 901 16 65 65 (INSS) i 901 50 20 50 (T GSS).
Ajudes específiques per a autònoms
Autònoms amb coronavirus o aïllats
Tant contagiats per coronavirus al treball com persones que han d’aïllar-se de manera
preventiva seran considerats treballadors amb incapacitat temporal similar a l’accidentde
treball. Això permet als treballadors afectats cobrar des del primer dia el 75% de la base
reguladora. Per tramitar aquestes baixes no caldrà que l’autònom es desplaci a l’hospital o
centre de salut. Seran els metges de medicina preventiva i salut pública que visitaran
l’autònom afectat i ho comunicaran als inspectors d’atenció preventiva i inspecció de serveis
sanitaris.
1) Línia d’ajudes de la Generalitat de Catalunya de fins a 2.000 euros per autònoms
Adreçades a tots els autònoms que pateixin una reducció “dràstica i involuntària” dels
ingressos i que han hagut de tancar l’activitat econòmica per decisions de salut pública a
causa de les mesures de contenció del coronavirus. Per tant, no se’n poden beneficiar els
establiments o negocis d’activitats que no estan obligats a tancar durant l’estat d’alarma.
La sollicitud s’ha de fer a través de la web del Departament de Treball, on ja es pot consultar
tota la informació i l’administració avaluarà cada petició “cas per cas” i mirarà els ingressos
del març de 2020 de cada autònom i els compararà amb els del mateix mes del 2019, a fi
d’establir si s’ha produït una caiguda dels seus guanys i quantificar l’ajuda.
En el cas d’autònoms que faci menys d’un any que estan donats d’alta, com que encara no
tindran un historial d’ingressos prou antic per mirar la facturació del 2019, es faran anàlisis i
comparatives dels seus ingressos mensuals.
El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrencia competitiva fins a
l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol
altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
2) Prestació extraordinària estatal per autònoms

Prestació extraordinària dirigida a autònoms, també societaris i ocupadors, l’activitat dels
quals queda suspesa per la declaració de l’estat d’alarma en el Reial Decret 463/2020 de 14
de març o que decreixi la seva facturació en el mes anterior al de sollicitud de la prestació
en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior. També estaran exonerats de pagar
les quotes a la Seguretat Social.
La prestació es calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima
quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.
Aquesta mesura tindrà vigència d’un mes, i s’ampliarà, si s’escau, fins a l’últim diadel mes en
què finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que es prorrogui i tingui una durada superior al mes.
El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació
per cessament de l’activitat a la qual els beneficiaris puguin tenir dret en el futur.

