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IMPORT MATERIALITZAT DES 
DE L'ANUNCI (M€)

DIFICULTATS D'IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES COMENTARIS ADDICIONALS

IMPULS FISCAL
Treballadors i famílies

ESPANYA

      Prestació d'atur per als treballadors afectats per ERTO* 502-1.098€/pers./mes
(min/màx.) (1)

6.020 (2)

Elevada saturació burocràtica i retard en els pagaments (la major 
part dels afectats del mes de març i abril no cobraran fins al 3 de 
maig). Tot i així, les CCAA han reforçat la seva plantilla per poder 
tramitar de forma més àgil les sol·licituds. Davant l'allau de 
peticions, algunes CCAA han estès el termini de resolució 
d'expedients de 5 a 10 dies. No totes les empreses compleixen els 
requisits per acollir-se a un ERTO (el SEPE aprova el 90% de 
sol·licituds).

El País CincoDías

      Prestació extraordinària per als treballadors afiliats en el règim de la llar 70% base reguladora 0 Es preveu que tingui un impacte fiscal de 
3M€ (3)

      Prestació única per als treballadors temporals que no compleixen requisits per rebre l'atur 440€/pers. 0 Es preveu que tingui un impacte fiscal de 
17 M€ (3)

      Prestació per als treballadors en període de prova i als afectats per canvi de contracte Sense import estimat No info. No info.

      Transferència a les CCAA per al finançament dels tiquets menjador 25 (4) No info.
Alguns alcaldes de Catalunya es van queixar en l'inici del 
confinament de la gestió de la Generalitat a l'hora de tramitar i fer 
el repartiment de les targetes moneder per adquirir menjar.

Diari ARA

      Fons Social Extraordinari per ajudar les CCAA a fer front a noves despeses socials 300 (5) No info. No info.

      Accés al pla de pensions privat per part d'autònoms, afectats per ERTO i empresaris Sense import estimat No info. No info.

Es podrà accedir al pla de 
pensions fins un mes després de 
l'estat d'alarma per un import 
màxim de 1.600€ al mes. No es 
preveu un allau de sol·licituds atès 
que la pèrdua de valor dels plans 
de pensions ha estat important 
fruit de la crisi sanitària.

      Les entitats locals poden utilitzar part del superàvit del 2019 per a despeses socials 300 No info. No info.

CATALUNYA

      Ajut per a treballadors amb familíes afectats econòmicament per la Covid-19 20 -- No info. Diari oficial de la 
Generalitat

      Bonificació del 50% del cànon de l'aigua 50 (6) No info. Aplicació immediata

Autònoms
ESPANYA

      Prestació extraordinària per cessament d'activitat 70% base reguladora (7) 670,9 (3)

El 17 d'abril, 919.173 autònoms van rebre la prestació 
extraordinària (el 97,3% de les sol·licituds) a tot l'Estat. A Catalunya 
129.308 autònoms es van beneficiar d'aquesta prestació. El Govern 
ha anunciat un segon pagament el 30 d'abril.

ElNacional.cat Expansión El País

      Percepció del bo social de l'electricitat Sense import estimat No info. No info.

CATALUNYA

      Prestació de fins a 2.000 euros 7,5 Sense import estimat
La Generalitat de Catalunya fa públic un llistat amb tots els 
autònoms beneficiaris d'aquesta mesura. Fins al 22 d'abril, 2.769 
autònoms han rebut la prestació. El termini acaba el 5 de maig.

Generalitat de Catalunya. Treball

      Bonificació del 50% del cànon de l'aigua 50 (6) No info. Aplicació immediata

Empreses
ESPANYA
      Exoneració dels pagaments a la SS dels ERTO 75-100% cotització Sense import estimat Aplicació immediata
      Bonificació 50% dels pagaments a la SS treballadors discontinus sector turístic Sense import estimat No info. No info.
CATALUNYA

      Transferències a microempreses del sector turístic 3,5 0
Ja no es poden presentar més sol·licituds. S'estan estudiant les 
peticions per atorgar les subvencions segons ordre de 
concurrència fins a exhaurir l'import total de la subvenció.

      Transferències a fundacions i associacions del tercer sector ambiental 0,6 0 No s'ha anunciat el període de presentació de sol·licituds.

      Bonificació del 50% del cànon de l'aigua a pimes 50 (6) No info. Aplicació immediata
      Suspensió de la quota mínima del cànon de l'aigua específic en establiments turístics Sense import estimat No info. Aplicació immediata
      Reducció del 50% del cànon de residus industrials i de la construcció Sense import estimat No info. Aplicació immediata
      Eliminació de les fiances de residus per als gestors de residus no perillosos 40 No info. Aplicació immediata
      Ajudes a tots els sectors amb d'activitat portuària 1,3 No info. No info.

      Línia de subvencions en l'àmbit del comerç, serveis, artesania i la moda 9 0 No s'ha anunciat el període de presentació de sol·licituds.

Altres mesures
ESPANYA
     Suport al sistema sanitari per a intervencions de caràcter prioritari 1.000 No info. No info.
     Transferència a les CCAA per fer front a les despeses sanitàries Covid-19 2.800 No info. No info.
     Suport a la recerca de la Covid-19 i tractaments relacionats 110 No info. No info.

AJORNAMENT D'IMPOSTOS I PAGAMENTS
Empreses i autònoms

ESPANYA
     Ajornament d'impostos de pimes i autònoms fins a 30.000€ 14.000 (3) No info. No info. El País

     Moratòria de les cotitzacions socials de pimes i autònoms** Sense import estimat A 15 d'abril: 92.000 sol·licituds 
(30% autònoms) (15)

No info.
800M€ de liquiditat perduts a ESP 
(160M€ A CAT) per abonament 
quota març (Foment del Treball)

PymesyAutónomo
s

La Vanguardia

     Moratòria d'hipoteques de locals i oficines per a autònoms Sense import estimat -- No info.
     Moratòria de lloguers de locals i oficines per a autònoms Sense import estimat No info. No info.

     Extensió del termini voluntari per pagar les declaracions i autoliquidacions tributàries 3.558 (3) No info. Aplicació immediata El País

     Modificació del sistema de pagament fraccionat per a pimes de l'impost de societats*** 1.100 -- No info.

     Modificació del sistema de pagament fraccionat per a autònoms de l'IRPF i l'IVA**** Sense import estimat -- No info.

CATALUNYA
     Moratòria dels impostos propis i cedits Sense import estimat No info. Aplicació immediata

     Ajornament de l'impost d'estades turístiques Sense import estimat 43.875.000€ (8) Aplicació immediata Període: 1/10/2019 - 31/03/2020

     Ajornament de l'impost de begudes ensucrades Sense import estimat 8.432.000€ (9) Aplicació immediata Període: gener, febrer i marc 2020

Famílies
ESPANYA

     Moratòria de les hipoteques de l'habitatge habitual 5.000 No info. S'estima que les entitats financeres rebran 500.000 sol·licituds de 
les quals entre un 10%-15% compleixen els 4 requisits. (16)

Termini sol·licitud: 18/03-3/05. 
Bancs ho hauran de comunicar al 
BdE.

Bruegel El Economista infoLibre

     Moratòria del lloguer de l'habitatge habitual 1.200 0 Encara s'han d'aprovar els requeriments específics per part del 
Govern i l'ICO ha de firmar el conveni amb les entitats bancàries.

Termini sol·licitud: 2/05 El País

     Moratòria del pagament de crèdits no hipotecaris Sense import estimat No info. No info. Termini sol·licitud: 1 mes després 
vigència estat alarma

CATALUNYA

     Moratòria del pagament del lloguer del parc d'habitatges de la Generalitat 3.332.000€/mes (10) No info. Aplicació immediata Període: 04/2020 - finalització 
estat alarma

CRÈDITS AMB AVALS PÚBLICS
Empreses i autònoms

ESPANYA

     Crèdits per a empreses i autònom 100.000 (11) 24452 (12) / 186.006 operacions

Tramitació lenta atès que és un procés complex./ Entitats 
financeres parlen d'allau de sol·licituds els primers dies, el que ha 
endarrerit l'operativa. / Pimes han denunciat que la banca podria 
estar demanant garanties addicionals. / La banca també demana 
que com a mínim que l'Estat avali el 80%. / Gestories denuncien: 
que el tipus d'interès ha passat de l'1,5% a quasi el 4% en la majoria 
de casos i que es demanen avals per al 20% que no cobreix l'Estat 
(realitat que es repeteix a 7.000 gestories que hi ha per Espanya). / 
Mitjanes empreses (+600.000 en facturació) estan pendents de 
liquidar ara l'IVA (70.000€) encara no han rebut l'aval de manera 
que han de mentir en la facturació, assumint que no tindran multa, 
però pagaran interessos de demora. / Banca no allibera els 
recursos perquè no té la validació de l'ICO.

99% sol·licitud aprovades són de 
pimes i autònoms (quasi 9.000M€ 
i un finançament de 11.300M€) / 
Línia oberta fins al 31 de 
desembre.

La Vanguardia CincoDías La Voz de Galicia

     Ampliació de la capacitat d'endeutament de l'ICO 10.000 No info. Aplicació immediata

     Línia de crèdit de l'ICO al sector turístic i comerç minorista 200 No info. S'han adherit 8 entitats bancàries al pla, però demanen que l'Estat 
avali el 80% en lloc del 50%. El Economista

  Línia d'ajuts a pimes exportadores - Fondo Reserva Riesgos Internacionalización 2.000
     Línia d'ajuts a famílies per pagar les despeses de l'habitatge - préstec ICO 1.200 (13) No info. No info. Elderecho.com

Seguiment i execució de les mesures aprovades per lluitar contrar la crisi de la Covid19

Data d'actualització: 28 d'abril

FONT

El web del SEPE declara que encara no s'han aprovat els 
procediments per sol·licitar la prestació dels treballadors de la llar 
ni els que tenien un contracte temporal. Informa que en el termini 
d'un mes es farà públic el procediment.

Ministeri de Treball i Assumptes Socials. SEPE

Ministeri de Treball i Assumptes Socials. SEPE

Generalitat de Catalunya. Dept. Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya. Dept. Empresa i Coneixement

Generalitat de Catalunya. Dept. Vicepresidència i 
Economia i Hisenda

Generalitat de Catalunya. Canal Empresa

Generalitat de Catalunya. ACCIÓ

Generalitat de Catalunya. Dept. Vicepresidència i 
Economia i Hisenda



CATALUNYA
     Línia de crèdits ICF 1.000 (14) No info. No info.
     Línia de crèdit al sector cultural 23.350.000 € No info. Formalització d'aprox. 80 sol·licituds.
     Línia de crèdit al sector turístic 2 No info. No info.
     Línia de crèdit al sector de l'esport 10 No info. No info.

"--" Mesures aprovades entre el 22/04 i el 28/04 i que, per tant, impedeixen fer una avaluació de la seva efectivitat.

*No inclou l'ampliació de la normativa dels ERTOS del RDL del 22 d'abril, que afecta a treballadors amb contractes fixes discontinus i als treballadors en sectors essencials.

**La moratòria de cotitzacions socials aprovada el 31 de març és incompatible amb l'ajornament del pagament de deutes tributaris aprovada el passat 13 de març.

***No és estrictament un ajornament d'impostos, però el canvi de normativa permet a les pimes i als autònoms tributar en funció dels beneficis actuals, fet que els proporcionarà un augment de liquiditat a curt termini.

(1) Imports mínim i màxim per a un treballador sense fills. En el cas d'un o dos fills, el màxim puja a 1.255 i 1.412€, respectivament. El mínim si tens fills és de 671€.

(2) Import estimat a 14 d'abril. S'ha obtingut aquest resultat suposant que els afectats per ERTO són 3,5M, la prestació mitjana és de 860 euros i la duració dels ERTO és de 2 mesos.

(3) Import estimat pel Govern espanyol.

(4) A Catalunya li corresponen 45,5 M€. https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1764018-el-govern-espanyol-dona-48-5-milions-a-catalunya-per-atendre-necessitats-socials-pel-coronavirus.html

(5) A Catalunya li corresponen 3M€. https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1764018-el-govern-espanyol-dona-48-5-milions-a-catalunya-per-atendre-necessitats-socials-pel-coronavirus.html

(6) El total de l'import de la bonificació del 50% del cànon de l'aigua per a usuaris domèstics, autònoms i pimes durant dos mesos s'estima que serà de 50M€.

(7) L'import mínim de la prestació és de 661€. 

(8) Estimació a partir dels ingressos tributaris del IVT de 2019 i del 1T del 2019 (en lloc del 1T de 2020), descomptant la meitat del mes de març en què es va decretar l'estat d'alarma.

(9) Estimació a partir de l'import recaptat durant el mateix període del 2019.

(10) Import estimat pel Govern de la Generalitat: 20.000 famílies aprox. (habitatges + locals) i mitjana del lloguer de 166€/mes. 

(11) 1º tram de 20.000M€ en un primer cop pensat per pimes i autònoms (10.000M€) i grans empreses (10.000M€). La demanda de pimes i autònoms va superar els 20.000M€  quasi el 1º dia i el govern va habilitar-ne 20.000M€ addicionals per a ells el 10 d'abril, posant en marxa el 2º tram.

(12) Dades a 28 d'abril.

(13) El Govern espanyol estima que es podran beneficiar uns 450.000 arrendataris.

(14) El Govern espanyol estima que 4.000 pimes ho podrien sol·licitar.

(15) Quasi 400.000 autònoms i empreses exonerades de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social al estar afectats per ERTOS. A 14 abril: 63.676 empreses (+ de 800.000 treballadors) han sol·licitat l’aplaçament de les quotes a la Seguretat Social.  

(16) Estimació feta per Asufin i Tessi Iberia. Actualment a Espanya hi ha 5M d'hipoteques vives per valor de 500.000M€.


