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 04/06/2020)
1. El Govern aprova un Pla de xoc per a l’ocupació. 05/05/20.
✓ Disposa de 59,29 milions d'euros i preveu beneficiar 1.500 empreses i 4.300 persones treballadores.
✓ Aquest pla de xoc forma part del decret llei de mesures urgents del Govern de la Generalitat.
✓ Les mesures donaran suport a les persones treballadores i als col·lectius en major situació de risc; a les persones treballadores
autònomes, a les petites empreses i a les administracions locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica.

2. Addicionalment als 1.000 milions d’euros de les línies de préstecs i avals per la covid-19, l’ICF i la Comissió
Europea posen en marxa una nova solució de finançament, dotada amb 70 milions d’euros i finançada pel
FEDER, per finançar les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes afectades per la pandèmia. 05/05/20.
✓ Pel que fa a l’import dels préstecs, oscil·larà entre els 250.000 euros i els 2 milions d’euros. Pel que fa al termini, les empreses podran
sol·licitar els crèdits a un màxim de 5 anys, i amb fins a 1 any de carència inclòs.

3. Treball, Afers Socials i Famílies destina 20 milions d’euros a un ajut d'urgència per a persones treballadores
afectades econòmicament per la covid-19 que no hagin cobrat la prestació d’atur. 27/04/20.
✓ L’ajut serà de 200 euros en un únic pagament i s’haurà de destinar a alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.
✓ El podran sol·licitar les persones treballadores afectades per un ERTO, les persones treballadores amb contracte temporal que hagin
estat acomiadades i les persones treballadores per compte propi.
✓ Es tracta d’un ajut per fer front als efectes socials immediats de la crisi sanitària i el Departament calcula que pot beneficiar unes
300.000 persones.

4. El Govern aprova el conveni que regula el fons de la línia de finançament "ICF crèdit covid-19", dotada amb
700 milions d'euros. 28/4/2020.
✓ Aquesta línia ja es va anunciar i ara es posa en funcionament després d'una fase d'anàlisi i aprovació.

Mesures impulsades per la Generalitat II (actualitzat 07/05/2020)
5. Línia d’ajuts directes per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la covid-19 per un
import total de 3,5 milions d’euros (15/04/20). La línia d’ajuts és de 2.500 euros per beneficiari i està adreçada a
despeses corrents, com ara sous, lloguers, etc. S’activa el 16 d’abril i no hi ha data de finalització prevista. Entre altres
requisits, es demana:
✓ Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontínues) abans de l’inici de la crisi destinades a l’àmbit turístic de l’activitat.
✓ Tenir una facturació màxima de 500.000 euros en el darrer exercici.

6. S’ha concretat la línia de préstecs per a autònoms i empreses afectades per la Covid anunciada el 12 de març
per un import de 1.000 milions d’euros.
✓ L’ICF podrà a partir d’ara atorgar crèdits directament a autònoms i empreses, amb un límit de 700 milions d’euros, amb l’objectiu de
cobrir les necessitats de liquidat i assegurar llocs de treball.
o
o
o

Import màxim: 2,5 milions d’euros.
Risc: el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda assumirà el 80% del risc viu dels préstecs.
Termini retorn crèdit: autònoms i pimes màxim de 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any. Per la resta d’empreses, el termini màxim serà
de 4 anys, amb fins a un any de carència inclòs.

A més, l’ICF podrà avalar els préstecs atorgats per entitats financeres directament relacionats amb la Covid-19. En aquest cas, l’aval emès
per l’ICF davant les entitats financeres serà com a màxim del 80% del principal i amb un màxim de 5 milions d’euros per empresa.
✓ Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels préstecs formalitzats a través d’entitats financeres i l’ICF fins a un límit de 300 milions
d’euros. A més s’ha aprovat un nou conveni de col·laboració amb Avalis de Catalunya per impulsar l’accés al finançament amb aval (30
milions d’euros per enfortir solvència de l’entitat)

Mesures impulsades per la Generalitat III (actualitzat 30/04/2020)
7. Aprovació de noves mesures en matèria econòmica i social per pal·liar els efectes de la pandèmia del
coronavirus:
✓

Ajornament del pagament de l’impost de successions, de begudes ensucrades i en el cànons de l’aigua i en el cànon de residus per
ajudar a superar els efectes econòmics negatius de la Covid-19.
o S’aproven nous períodes de presentació i ingrés per a determinats tributs propis i cedits de la Generalitat que van quedar suspesos
el 14 de març passat per la declaració de l’estat d’alarma. D’aquesta manera es concreta la normativa aplicable per a aquells
tributs que tenen particularitats especials en els terminis de presentació i liquidació. Els nous períodes començaran a
comptabilitzar-se un cop s’aixequi l’estat d’alarma:
▪ Impost sobre Successions. En el cas de fets meritats abans del 14 de març, i per als quals encara no hagués finalitzat el
període voluntari de liquidació, es fixa un nou termini que comprèn el temps del període reglamentari pendent d’exhaurir
ampliat en dos mesos més.
▪ Impost sobre les begudes ensucrades envasades. L’autoliquidació del primer trimestre del 2020, inicialment prevista entre
l’1 i el 20 d’abril, s’ajorna tres mesos i es farà entre l’1 i el 20 de juliol següent.
▪ Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. Les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020
s’hauran d’efectuar en el termini d’un mes a comptar des de la data d’acabament de l’estat d’alarma.
▪ Cànon de l’aigua:
- Autoliquidacions mensuals: per a les autoliquidacions que s’havien de presentar durant l’estat d’alarma, el nou termini de
presentació serà el comprès entre els dies 1 i 20 del mes següent al final de l’estat d’alarma.
- Autoliquidacions trimestrals: les corresponents al primer trimestre del 2020 s’hauran d’ingressar entre l’1 i el 20 de juliol
següent.
o Durant els mesos d’abril i maig, es redueix al 50% el tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus
industrials i dels residus de la construcció.

Mesures impulsades per la Generalitat IV (actualitzat 08/04/2020)
✓

Altres:
o
Nova prestació econòmica: es crea una prestació per a l’acolliment dels infants separats del nucli familiar per causa dels
tractaments o les mesures d’aïllament que afecten els seus progenitors.
o
Contractació pública: s’autoritza Infraestructures.cat a executar els contractes amb les companyies operadores de
telecomunicacions per al desplegament de la fibra òptica en aquells municipis de Catalunya que actualment disposen de nivells
baixos o inexistents de cobertura en xarxes de nova generació.

8. 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.

9. Reducció temporal del cànon de l’aigua per aportar liquiditat a les famílies i a les empreses
•

Eliminació (04/04/2020) de la quota obligatòria mínima del cànon de l’aigua específic que liquiden els establiments del sector
turístic.
✓ 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.

Mesures impulsades per la Generalitat V (actualitzat 07/04/2020)
10. 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.

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 VI
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 VII
11. 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.

12. 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.

13. 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 VIII
14. 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.

15. 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 29/5/2020)
NOU: (01/06/20). El Govern aprova l’Ingrés Mínim Vital, que serà compatible amb les rendes socials de les
comunitats autònomes.
✓ L’ingrés mínim serà d’entre 462 i 1.015 euros per a 850.000 famílies.
✓ La nova prestació també es podrà sumar a un salari modest i a la prestació de l’atur.
✓ El primer i més immediat objectiu és l’erradicació de la pobresa extrema que afecta 600.000 famílies i 1,6 milions de persones.

El Govern espanyol aprova un nou alleujament fiscal per a pimes i autònoms (26/05/20).
✓ Augmenta fins a quatre mesos el període d’ajornament d’impostos sense interessos.

Principals mesures a nivell estatal II (actualitzat 29/5/2020)
El Consell de Ministres aprova el decret per prolongar els ERTOs de força major derivats de la covid-19 fins al 30
de juny.
✓
✓

El decret inclou l'opció que els ERTOs es prolonguin. Però això dependrà d'una comissió de seguiment tripartida que analitzarà el
procés de desconfinament cada quinze dies per valorar si hi ha sectors que necessiten una gestió més prolongada dels ERTOs.
Es manté l'excepció de quotes a la Seguretat Social al maig i al juny per a aquests ERTOs:
o

✓

Rebaixes temporals del 45% al 85% en les cotitzacions.

Al decret s’aclareix que l’exigència de mantenir el lloc de treball durant sis mesos per a les empreses que s’han acollit a aquestes
regulacions temporals s’acota als treballadors afectats i no a tota la plantilla.

El Banc d’Espanya suavitza les exigències de capital a les entitats que supervisa, en la línia del BCE, que ha fet el
mateix amb les dotze entitats grans espanyoles (12/05/20).
✓ Es tracta d’una mesura perquè les entitats de crèdit continuïn donant suport financer a les empreses i famílies afectades negativament
per la pandèmia.
✓ Es donarà flexibilitat en els requeriments de capital exigits.
✓ Per donar suport al teixit industrial a Espanya i evitar que moltes empreses vagin a concurs, la banca ha de concedir crèdits perquè
no es quedin sense liquiditat.

Principals mesures a nivell estatal III (actualitzat 30/4/2020)
El Govern espanyol flexibilitza al màxim els concursos per evitar la caiguda de les empreses. (28/04/20). Aprova un
Reial Decret-llei que flexibilitza els terminis i els procediments en el conveni, refinançament i liquiditat per ajudar les
empreses.
El Govern espanyol aprova un pla de desescalada que es prolongarà fins a finals de juny (28/04/2020).
✓

Fases:
o Fase preparatòria: mesures perquè els nens puguin sortir una hora al carrer i perquè els adults puguin sortir a fer exercici,
apertura de locals i establiments amb cita prèvia i restaurants amb servei de menjar per emportar, sense consum al local.
o Fase inicial: apertura del comerç sota condicions estrictes de seguretat, excepte dels centres comercials. A la restauració, es
podran obrir terrasses amb limitacions d’ocupació del 30% i, a l'hostaleria, hotels i allotjaments turístics, excloent-hi zones
comunes. Permís per a l'entrenament mig a lligues professionals.
o Fase intermèdia: s'obrirà l'espai interior dels locals només per al servei de taules, amb separació entre elles i un terç d'aforament.
El curs escolar començarà al setembre amb caràcter general. Els cinemes, teatres i auditoris reobriran un terç del seu aforament
amb butaques preassignades.
o Fase avançada: es flexibilitzarà la mobilitat però es mantindrà la recomanació de l'ús de la mascareta fora de la llar i als transports
públics. El comerç limitarà l'aforament al 50% i es fixarà una distància mínima de dos metros entre persones. A la restauració, se
suavitzaran una mica les restriccions d'aforament i ocupació.

✓

No hi haurà mobilitat entre províncies o illes (amb alguna excepció) fins assolir la nova normalitat.

✓

Termini mínim de 2 setmanes per fase. Cada província avançarà a un ritme diferent. Per passar d'una fase a l'altra dependrà de la
capacitat del sistema sanitari, situació epidemiològica, mesures de protecció en espais públics i de les dades de mobilitat i
socioeconòmiques.

Principals mesures a nivell estatal IV (actualitzat 22/4/2020)
El Govern sol·licita la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 10 de maig i aprova 30 mesures addicionals per donar
suport a la ciutadania i les empreses (21/04/2020), les principals:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

S’amplia la cobertura de la prestació per atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d’una nova feina.
S’ajusten les bases imposables dels impostos a la situació econòmica, alliberant 1.100 milions d’euros de liquiditat per a les empreses,
en particular pimes i autònoms.
Es redueix al 0% l’IVA aplicable al subministrament de material sanitari de productors nacionals a entitats públiques, sense ànim de
lucre i centres hospitalaris, amb un estalvi de més de 1.000 milions d’euros.
Es redueix també l’IVA dels llibres, revistes i diaris electrònics per alinear-lo amb l’aplicable als de paper.
La Línia d’Avals de l’ICO de 100.000 milions d’euros permetrà cobrir pagarés d’empresa i reforçar las societats de garantia recíproca de
les Comunitats Autònomes.
S’habilita al Consorcio de Compensación de Seguros per a que actuï com a reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit, fet
que reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial.
S’incrementa l’àmbit d’aplicació dels ERTEs per causa de força major per cobrir caigudes significatives d’activitat en aquells sectors
considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos.
Es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.
S’estableix un mecanisme per a la renegociació i aplaçament del pagament de lloguers de locals de negoci.
Es redueixen els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.
S’adopten mesures de flexibilitat per ajustar a la situació actual la regulació relativa a determinats sectors i activitats, incloses les
relatives a ports, recerca universitària, centres tecnològics, treballadors agraris i cooperatives.
Es crea una Fundació esportiva dotada amb fons provinents de la venda de drets audiovisuals del futbol per contribuir a finançar i dotar
d’estabilitat l’esport federatiu, l’esport olímpic i paralímpic.

Principals mesures a nivell estatal V (actualitzat 21/4/2020)
Aprovació (14/04/20202) de l’aplaçament del pagament d’impostos trimestrals (IVA, IRPF i Societats) fins al 20 de
maig per a pimes i autònoms, amb una facturació inferior a 600.000 euros (afectarà a 3,4 milions de contribuents, un 95%
de les empreses i autònoms que havien de presentar seva declaració tributària a l’abril).
Nou paquet de 50 mesures (31/03/2020) 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 (quota d’autònoms i empresa a la Seguretat Social) i l’aplaçament
de les quotes socials que s’han de pagar el mes d’abril a un interès reduït del 0,5%.

✓

Flexibilització en els contractes de subministraments d’electricitat i gas per a autònoms i empreses i dels terminis i
procediments administratius per a les empreses.

✓

Es permet que els afectats pels ERTE rescatin plans de pensions sense haver de pagar a Hisenda, tant si són treballadors,
com empresaris i/o autònoms que cessin la seva activitat per la Covid-19.

✓

Les empreses en concurs, afectades pel Covid-19, podran acollir-se a un ERTE, si això facilita la seva viabilitat. El compromís és
que mantinguin la seva plantilla sis mesos des del moment que es reprengui l’activitat.

✓

Se suspèn, per un any, el pagament d’interessos i amortitzacions de préstecs per a emprenedors (en especial sector turístic).

Principals mesures a nivell estatal VI (actualitzat 1/4/2020)
✓

S’inclou els autònoms –l’activitat dels quals s’hagi suspès per l’estat d’alarma o la seva facturació hagi caigut– en la moratòria
d’hipoteques que ja s’havia aprovat.

✓

Es crea un sistema de microcrèdits públics (a través de l’ICO ), sense comissions ni interès, per fer front al lloguer
d’habitatges habituals. Podran acollir-s’hi persones en atur, treballadors afectats per retalls o reduccions de jornada i
autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos.

✓

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 d’atur per a treballadors temporals que s’han quedat a l’atur sense dret a prestació i 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.

✓

Moratòria de 3 mesos prorrogables en el pagament de crèdits personals.

Principals mesures a nivell estatal VII (actualitzat 30/3/2020)
Decretat (29/03/2020) 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 paquet de mesures (27/03/2020) per pal·liar els efectes del Coronavirus (Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març).
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 VIII (actualitzat 06/04/2020)
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)
Entrada en vigor del quart tram de la línia d’avals de l’ICO (19/05/2020) → objectiu: 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 segon).

Característiques de la línia d’avals de l’ICO:
✓ Dotació: fins a 100.000 milions euros → ara s’activa el quart tram, de 20.000 euros, que es destinarà de forma íntegra a garantir
operacions de pimes i autònoms. Amb l’aprovació d’aquest nou tram s’ha posat a disposició d’empreses i autònoms 80.000 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 IX (actualitzat 17/3/2020)
Aprovació del Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, que conté les mesures següents:
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 X (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 XI (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 05/06/2020)
•

NOU: (02/06/20). Anunci de la proposta de la Comissió Europea de dotar el mecanisme rescEU de 2.000 milions
d’euros per poder oferir una resposta directa a les crisis de la UE:
✓ Permetrà reaccionar més ràpidament quan es produeixi una emergència transfronterera greu com la del coronavirus.
✓ La Comissió dotarà el rescEU, que forma part del mecanisme de protecció civil de la UE, de 2.000 milions d’euros durant el període
2021-2027 per crear reserves de material estratègic que permetin fer front a emergències sanitàries, incendis forestals, accidents
provocats per substàncies químiques, etc.
✓ Per tant, ara el pressupost total del mecanisme superarà els 3.100 milions d’euros.

•

NOU: (29/05/20). La Comissió Europea proposa un nou instrument, Solvency Support Instrument:
✓ Es basa en l’actual Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (EFSI).
✓ Servirà per mobilitzar recursos privats que donin suport de manera urgent a les companyies europees viables en els sectors,
països i regions on la pandèmia ha tingut més impacte.
✓ Aquest instrument té com a objectiu mobilitzar 300 milions d’euros (EUR 300 billion) per a l’economia real.
✓ Es portarà a terme juntament amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI).

Principals mesures a nivell UE II (actualitzat 28/05/2020)
•

Brussel·les proposa un fons de recuperació de 750.000 milions d’euros, Next Generation EU (en la línia amb el
camí intermedi marcat per l’eix franco-alemany). (27/05/20).
✓
✓

La Comissió Europea dona llum verda a un pla de reconstrucció amb 500.000 milions d’euros en subsidis i 250.000 milions en
préstecs.
L’Estat espanyol en podria ser el segon país més beneficiat, després d’Itàlia, amb 140.000 milions d’euros:
o 77.000 milions d’euros a ajudes a fons perdut.
o 63.000 milions d’euros per a préstecs.

✓

El nou fons se sumarà al pla de crèdits de 540.000 milions aprovat el passat 9 d’abril per l’Eurogrup i avalat pels líders de la UE el
passat 23 d’abril (MEDE, SURE i BEI).

Principals mesures a nivell UE III (actualitzat 21/05/2020)
•

La UE donarà 150.000 milions d'euros a la rehabilitació d'edificis, les renovables i vehicles elèctrics (21/5/20).
✓

•

Brussel·les calcula que la pandèmia pot reduir el mercat europeu de l’energia eòlica i de l’energia solar un 20%-30% i no vol que la
frenada tingui efecte en els seus plans verds a llarg termini.

La Comissió Europea destina amb urgència 122 milions d’euros més provinents del seu programa Horitzó 2020 a
la recerca sobre el coronavirus mitjançant una nova convocatòria de manifestació d’interès (19/5/20).
✓
✓
✓
✓

✓

Aquesta convocatòria s’afegeix als 1.400 milions d’euros donats per la Comissió a la iniciativa Resposta mundial a la crisi del
coronavirus engegada per la presidenta von der Leyen el 4 de maig.
Aquesta és l’última d’una sèrie de mesures de recerca i innovació finançades per la UE i complementa d’altres mesures preses
anteriorment per desenvolupar equips de diagnòstic, tractaments i vacunes.
Aquesta convocatòria millorarà la comprensió de les repercussions socioeconòmiques i conductuals de l’epidèmia.
Es tracta d’explorar solucions tecnològiques per fabricar i subministrar material sanitari més ràpidament, controlar i prevenir la
propagació de la malaltia i millorar l’atenció dels pacients.
o Concretament es parla de solucions com ara la telemedicina, les dades, la intel·ligència artificial, la robòtica o la fotònica.
La data límit per presentar propostes a aquesta convocatòria és l’11 de juny del 2020 i un requisit essencial en serà la capacitat
d’oferir resultats tan aviat com sigui possible. Les noves solucions han de ser accessibles i assequibles per a tothom.

Principals mesures a nivell UE IV (actualitzat 15/05/2020)
•

Brussel·les aprova l’entrada dels Estats en el capital de les empreses.
✓ S’estableix que el temps màxim que l’Estat podrà ser en el capital de l’empresa són sis anys.

•

La UE impulsa la indústria de les ‘startups’ europees (28/04/20).
✓ La Comissió Europea està desenvolupant diferents programes per cobrir la falta d'inversors institucionals en el negoci del venture
capital.

•

La Comissió aprova un paquet bancari per facilitar els préstecs a les llars i les empreses de la UE (28/04/20).
✓ L'objectiu és garantir que els bancs puguin seguir oferint préstecs per tal de donar suport a l'economia i ajudar a mitigar les importants
repercussions econòmiques del coronavirus.
✓ Aquest paquet inclou:
o Una Comunicació Interpretativa del marc comptable i prudencial de la UE.
o Modificacions específiques de "solució ràpida" de les normes bancàries de la UE.
✓ La Comunicació recorda que les normes de la UE permeten els bancs i els seus supervisors d'actuar de manera flexible, alhora que
responsable, durant les crisis econòmiques.
✓ El Reglament també instaura canvis per maximitzar la capacitat de les entitats de crèdit de concedir préstecs i d'absorbir les pèrdues
relacionades amb la pandèmia.

Principals mesures a nivell UE V (actualitzat 14/05/2020)
•

L’Eurogrup perfila els detalls del fons de reconstrucció (NOU: 08/05/2020). Finalment, 240.000 milions d'euros a
disposició a partir de l’1 de juny. 24.000 milions d'euros és l'import que correspon a l'Estat espanyol (2% del PIB). Aquest
fons és per a despeses relacionades directa o indirectament amb la factura sanitària. Crèdits a deu anys i amb tipus
d'interès baixos→ Creació d’un fons de reconstrucció (23/04/2020) per als països més afectats.
✓ La idea és emetre deute amb la garantia del pressupost de la UE i captar fons en els mercats financers que després es distribuiran en
una barreja de préstecs i subvencions - mobilitzar fins a 2 bilions d’euros.
✓ Per finançar el nou pla, la UE contempla la creació d’un instrument de recuperació i resiliència de caràcter temporal, dotat amb 300.000
milions d’euros.

•

La UE ultima una norma que permetrà l’entrada dels Estats al capital de les empreses, tant cotitzades com no cotitzades,
i evitar així distorsions a la competència i asimetries al mercat interior.

•

El Parlament Europeu (PE) demana un gran paquet de recuperació i un fons de solidaritat (d’almenys 50.000
milions d’euros) (17/04/2020) → aposta per emetre “bons de recuperació” garantits pel pressupost de la UE, però sense
implicar la mutualització del deute, sinó centrats en inversió futura.

•

Anunci conjunt dels presidents de la Comissió i del Consell Europeu:
✓ Nou full de ruta (i Pla d’acció) amb directrius, criteris i mesures per garantir la sortida coordinada de les mesures de contenció als
diferents Estats membres (criteris comuns).
✓ Debat estratègic, en el marc de la reunió del Consell del 23 d’abril.

Principals mesures a nivell UE VI (actualitzat 14/04/2020)
•

Acord de l’Eurogrup (09/04/2020) per dedicar 500.000 milions d’euros a través de tres vies diferents i crear una
triple xarxa de seguretat per a governs, empreses i persones treballadores:
✓ Governs: 240.000 milions d’euros en préstecs del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE), sense condicionalitat econòmica →
s’explorarà també la creació d’un Fons de Recuperació.
o

Els països que necessitin ajuda podran demanar un finançament de fins al 2% del seu PIB (25.000 milions en el cas d’Espanya)
a baixos tipus d’interès, tot i que només per finançar despeses sanitàries relacionades amb el covid19.

✓ Empreses (sobretot pimes): 200.000 milions del Banc Europeu d’Inversions (BEI), a partir dels avals dels Estats membres (de
25.000 milions).
✓ Persones treballadores: 100.000 milions del nou fons per a l’ocupació proposat per la Comissió Europea (SURE), a partir de
garanties que hauran de posar els Estats membres. Aquest fons tindrà caràcter temporal mentre duri l’emergència.
Cal sumar-hi el compromís de treballar en un “Pla de Recuperació” per impulsar les inversions i donar suport a la reconstrucció de
l’economia europea – proposta per duplicar el pressupost de la UE (fins al 2% de la renda nacional bruta). El pressupost actual, de
153.620 M d'euros el 2020, equival al 0,904% de la RNB dels 27 socis.
•

La Comissió Europea ha desblocat (06/04/2020) 1.000 milions d’euros del Fons europeu d’inversions estratègiques que serviran
de garantia al finançament concedit pel Fons europeu d’inversions (EIF) i en total, mobilitzaran 8.000 milions d’euros per a
100.000 pimes.

•

La Comissió (08/04/2020), conjuntament amb el Fons Europeu d’Inversions, posa en marxa la iniciativa ESCALAR, que permetrà a
empreses innovadores augmentar la capacitat d’inversió de fons de capital risc i de capital inversió.

•

Brussel·les redueix (06/04/2020) les taxes per a respiradors i mascaretes → suspensió dels aranzels i l’IVA d’alguns equipaments
sanitaris importats de fora de la Unió Europea per la pandèmia.

Principals mesures a nivell UE VII (actualitzat 22/04/2020)
•

Iniciativa (01/04/2020) de la presidenta von der Leyen per ajudar els europeus durant la crisi.
Inclou diferents mesures, entre d’altres:
✓

Lluita contra l’atur amb la Iniciativa Sure (state-supported short-time work) → fons de 100.000 milions d’euros (aportació de
25.000 milions d’euros, de manera conjunta i en proporció a la seva renda nacional bruta, dels 27 estats membres com a garanties)
per sufragar subsidis d’atur (a través d’un sistema de préstecs*), amb una clara aposta per la feina a temps parcial amb suport
estatal.
o A Espanya, aquests préstecs servirien, per exemple, per finançar els ERTO.

✓

Assegurar la liquiditat per a les pimes amb un Fons paneuropeu de garanties a través del qual injectar diners a les empreses
europees (a través del BEI).

✓

Proporcionar liquiditat immediata amb una línia de crèdit anomenada Rapid Financing Instrum (en el marc del MEDE) →
estaria disponible fins a 12 mesos, amb una dotació per a cada país proporcional a la seva participació en el capital del Fons de rescat
o vinculada a factors com la gravetat de la pandèmia o de la crisi. La durada dels crèdits seria d’entre 3 i 5 anys.
o Per Espanya podria representar fins a 9.440 milions d’euros.

✓

2.700 milions d’euros del pressupost de la UE per al sector sanitari (instrument d’ajuda d’emergència), validat ahir pel Consell
Europeu (14/04/2020) amb caràcter immediat. Cal sumar-li la reserva de material sanitari anomenada rescEU, amb un pressupost de
380 milions d’euros.
* Així països amb alts nivells de deute públic, com ara l’espanyol, es puguin finançar més fàcilment i evitin una caiguda del consum i de les contribucions a la Seguretat
Social i l’augment de l’atur.

Principals mesures a nivell UE VIII (actualitzat 03/04/2020)
•

La Comissió Europea ha adoptat (03/04/2020) una modificació per la qual s’amplia el Marc Temporal adoptat el 19
de març amb l’objectiu que els Estats membres puguin accelerar la investigació, els assajos i la producció de
productes relacionats amb el Coronavirus:
✓ Suport a la R+D en matèria de coronavirus.

✓ Suport a la construcció i millora de laboratoris d’assajos.
✓ Suport a la fabricació de productes que serveixin per a combatre el brot de coronavirus.
✓ Suport específic en forma d’aplaçament del pagament d’impostos o suspensions de les cotitzacions a la Seguretat social.

✓ Suport específic en forma de subsidis salarials per als treballadors.

•

La UE dona llum verda (30/03/2020) per alliberar 37.000 M€ del pressupost comunitari dels fons de cohesió per
a la lluita contra el coronavirus (en el marc de la Iniciativa d’Inversió per a la Resposta al Coronavirus –CRII–) →
import disponible per als Governs nacionals per ajudar a les pimes a pagar sous i factures, comprar subministraments
mèdics i tenir liquiditat.

Principals mesures a nivell UE IX (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.

•

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.

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

Aprovació marc temporal (19/03/2020) de mesures de ajuda estatal per donar suport a l’economia. Aquest mar
preveu 5 tipus d’ajut que poden ser concedits pels Estats membres:
✓
✓
✓
✓
✓

Subvencions directes, avantatges fiscals selectius i pagaments anticipats.
Garanties de l’Estat per als préstecs fets a les empreses pels bancs.
Préstecs públics subvencionats a empreses.
Salvaguardes per als bancs que canalitzen la ajuda estatal a la economia real.
Assegurances de crèdit a la exportació a curt termini.

•

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 XI (actualitzat 14/04/2020)
El BCE pressiona per crear un banc dolent a l'eurozona.
Resum actuació BCE (14/04/2020): el BCE, fins ara, ha intervingut a un triple nivell:
•

Aportant liquiditat als bancs, en condicions molt bones.
✓

•

Ha donat flexibilitat als bancs permetent que facin ús dels matalassos de capital que havien construït a fi de
continuar donant crèdit i finançant empreses i famílies.
✓

•

El BCE redueix l’exigència a la banca per a què pugui donar tots els crèdits possibles → el BCE disposat a acceptar avals
més arriscats i a incrementar la quantitat de préstecs que els bancs podran donar a les petites i mitjanes empreses (tot i que
s’ha reduït la demanda) per assegurar que la liquiditat segueix essent l’adequada al sistema financer (ja ha fet 4 subhastes).

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.

Ha ampliat les operacions de política monetària. El 2020 es destinaran 1,1 bilions d'euros a la compra d'actius,
fonamentalment deute pública, per evitar la fragmentació de la zona euro. D'aquests diners, entre 120.000 i 130.000
milions seran per a Espanya.
✓

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), que permetrà rebaixar el cost del deute (programa en
vigor fins a finals d’any) → els governs s’asseguren finançament per als seus plans d’estímul. El programa de compres es farà de
manera proporcional a la mida de cada economia, però ara de manera flexible i, així, BCE podria comprar més deute de països
com Itàlia o Espanya.

* 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., que sumen 1,1 bilions.

Principals mesures a nivell UE XII (actualitzat 22/05/2020)

Altres notícies del BCE:
•

Insta als bancs a no repartir dividends aquest any.

•

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

•

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

•

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

Principals mesures a nivell UE XIII (actualitzat 22/05/2020)
•

Aprovada (9/4/2020) la creació d’un Fons de garantia europeu de 25.000 milions d’euros pels
Estats membres, que serveixi com a garantia per a la concessió de préstecs de fins a 200.000
milions d’euros a les empreses, amb especial focus en les pimes.
✓

•

El BEI i l’ICO acorden un préstec de 1.500 milions d’euros per contribuir a mitigar l’impacte econòmic
i social de la covid-19 a les pimes espanyoles (14/05/20).
o L’ICO canalitzarà els fons per als autònoms, pimes i mid-caps (empreses de capitalització mitjana)
espanyoles a través de les Línies de Mediació i dels programes de finançament directe.
o Els fons del banc de la UE permetran ajudes a empreses que ocupen més de 230.000 treballadors.
o El primer tram d’aquest finançament, que ascendeix a 1.000 milions d’euros, s’ha signat el 14/05/20
gràcies a un procediment d’aprovació accelerat que el BEI ha posat en marxa en el context d’aquesta
emergència.
o El BEI facilitarà aquest finançament en termes favorables, especialment, pels seus tipus d’interès i
terminis d’amortització i condicions flexibles.

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.
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