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MESURES SOBRE LA SITUACIÓ DEL COVID-19 

Data: 19/03/2020 Actualització: 26/03/2020 
Àmbit: Salut, Crisis 

 
A continuació recollim les mesures que diversos estats i regions ha portat a terme en relació a la situació del 
brot de COVID-19. 
 
Estats 
 
Alemanya – actualitzat a data de 24 de març de 2020 
 
Mesures relatives a l’ocupació: 
 

• Exempció parcial o completa dels saldos negatius d’hores de feina 

• Subsidi de feina a curt termini per a treballadors temporals també 

• Reemborsament total de les cotitzacions a la seguretat social per part de l’Agència Federal d’Ocupació.  

Ajudes de liquiditat fiscal per a les empreses: 

• La concessió d’aplaçaments serà més fàcil. 

• Els prepagaments es podran ajustar més fàcilment. 

• Les mesures d’execució (la fixació de comptes, per exemple) o els pagaments atraçats no s’aplicaran 

fins el 31 de desembre de 2020, sempre que el deutor d’un pagament d’impostos endeutat es vegi 

directament afectat pels efectes del Coronavirus. 

3 000 milions d’euros com escut de protecció per a empreses i negocis 

• A l’actualitat, moltes empreses i negocis estan patint els efectes negatius, ja sigui degut a interrupcions 

de la cadena de subministrament o degut a una caiguda significativa de la demanda a nombrosos 

sectors de l’economia. A la vegada, els costs de funcionament sovint no poden reduir-se de cap 

manera o només lentament. Això pot implicar que les companyies sanes experimentin dificultats 

financeres sense cap defecte per part seva, especialment quan es tracta de proporcionar-l’hi fons 

líquids. Les empreses i els seus empleats han de protegir-se amb noves mesures de nivell de liquiditat 

que son il·limitades en volum.  

A data 22 de març, la Comissió Europea ha aprovat dos plans d’ajuda alemanys per a donar suport a l’economia 

alemanya en el context del brot de coronavirus. Aquestes mesures que Alemanya implementarà a través del 

banc promocional Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) són les següents: 

• Un programa de préstecs que donarà cobertura fins a un 90% del risc de préstecs per a empreses de 

totes les mides. Els préstecs elegibles podran tenir un venciment de fins a 5 anys i podran arribar a mil 

milions d’euros per empresa, depenent en les necessitats de liquiditat per a l’empresa.  
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• Un programa de préstecs en el que el KfW participa juntament amb bancs privats com un consorci per 

tal de donar préstecs de més quantitat. Per aquest pla d’ajuda, el risc que pren l’estat podrà donar 

cobertura fins a un 80% d’un préstec específic però només d’un 50% del deute total de l’empresa. 

Les mesures permetran que el KfW doni liquiditat en forma de préstecs bonificats a les empreses afectades 

pel brot de COVID-19, i amb estreta cooperació amb els bancs comercials. La quantitat dels préstecs està 

enllaçat amb donar cobertura a les necessitats de liquiditat per el futur previsible, i els préstecs només es 

donaran fins a finals d’aquest any i estan limitats a una duració màxima de sis anys. A més a més, amb els 

seus acords amb els bancs comercials, el KfW garantirà que l’avantatge oferta pels préstecs bonificats es 

passa a aquelles empreses que necessitin liquiditat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 de març, la Comissió Europea ha aprovat un altre pla d’ajuda alemany per a donar suport a 

l’economia alemanya en el context del coronavirus. Després de l’aprovació de les mesures alemanyes el 

dia 22, Alemanya ha notificat a la Comissió aquest pla d’ajuda addicional, que s’implementarà a través de 

les autoritats federals i regionals alemanyes, així com a través dels bancs promocionals i de garantia. 

Aquest pla d’ajuda està obert a totes les empreses i permet concedir garanties sobre préstecs en termes 

favorables per ajudar als negocis a donar cobertura immediata al capital circulant i a les necessitats 

d’inversió. I les mesures que engloba són: 

• L’import subjacent del préstec per empresa està vinculat a la cobertura de les seves necessitats de 

liquiditat per a l futur previsible. 

• Només es donaran les garanties fins a finals d’aquest any 2020. 

• Les garanties estan limitades a una durada màxima de sis anys. 

• Les empreses pagaran primes de garantia tal i com estableix el Marc Temporal de la Comissió, de 19 

de març de 2020. 

A data de 24 de març, la Comissió ha aprovat el pla d’ajuda alemany “Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020” 

que té per objectiu posar remei a les dificultats a les que s’enfronten les empreses i ajudar a garantir que 

les disrupcions causades pel brot de coronavirus no perjudiquen la seva viabilitat. Les ajudes tindran forma 

d’ajudes directes, de bestretes reemborsables o d’avantatges fiscals i de pagament. El pla d’ajuda no 

supera els 120 000 euros per empresa activa en els sectors pesquer i aqüicultor, i de 100 000 euros per 

empresa activa en la producció primària de productes agrícoles. Per al resta d’empreses afectades l’ajut 

no supera els 800 000 euros per empresa. 

Per a més informació feu clic aquí i aquí. 

 

 

França – actualitzat a data de 21 de març de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_517
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524
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Mesures de suport immediat a les empreses:  

• Aplaçament de contribucions de la seguretat social. 

• A les situacions més difícils, les devolucions d’impostos directes es podran decidir dins el marc d’un 

examen individualitzat d eles sol·licituds. 

• Suport de l’estat i del Banc de França (mediació creditícia) per a negociar amb el seu banc una 

reprogramació de crèdits bancaris. 

• La mobilització de BpiFrance per a garantir les línies bancàries d’efectiu que les empreses puguin 

necessitar degut a l’epidèmia. 

• Mantenir l’ocupació a les empreses a través del sistema d’atur parcial simplificat i reforçat. 

• Suport per al tractament d’un conflicte amb els clients o proveïdors per part de l defensor del negoci 

(médiateur des enterprises). 

• Reconeixement per part de les autoritats estatals i locals del Coronavirus com un cas de força major 

per als seus contractes públics. En conseqüència, per a tots els contractes del govern estatal i local, no 

s’aplicaran penalitzacions per demores. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 21 de març la Comissió Europea ha aprovat els tres plans d’ajudes francesos per a donar suport 

a l’economia francesa en el marc del brot de coronavirus. Els plans s’han aprovat sota el Marc Temporal 

d’Ajudes Estatals per a donar suport a l’economia en el context del brot de COVID-19 que va aprovar la 

Comissió el 19 de març. Els plans francesos esperen mobilitzar més de 300 mil milions d’euros de liquiditat 

per donar suport a les empreses afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, els tres plans són: 

• Dos plans d’ajudes que permeten al banc francès d’inversió pública, Bpifrance, donar garanties 

estatals sobre préstecs comercials i línies de crèdit, respectivament, per a empreses que tenen fins a 

5 000 empleats. 

• Un pla d’ajudes que permet donar garanties estatals a bancs sobre carteres de nous préstecs per a tot 

tipus d’empreses. Aquest suposa una ajuda directa a les empreses que permetran que els bancs donin 

ràpidament liquiditat a qualsevol empresa que ho necessita. 

Aquestes mesures donen cobertura a garanties sobre préstecs amb un venciment i magnitud limitats, 

també limiten el risc que pren l’Estat a un màxim del 90%. Això assegura que el suport serà disponible amb 

condicions favorables i limitat a aquells que el necessitin a la situació actual. Per aconseguir el seu objectiu, 

les mesures també suposen una remuneració mínima i garanties per assegurar que l’ajuda es canalitza de 

manera efectiva pels bancs cap als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

    

Itàlia – actualitzat a data de 25 de març de 2020 

https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_503
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Itàlia, primer país de la UE amb una notable gravetat amb el número i la situació dels contagiats per el COVID-

19, ha decidit prendre les següents mesures per a pal·liar la situació i evitar que el contagi sigui encara superior, 

i ha replicat les mesures ja preses a Xina. 

 

• Tot el país es troba en quarantena, les entrades i sortides del país estan estrictament limitades. 

• Prohibició de visites de familiars a presons i a residències de persones majors. 

• Tancament de tots els establiments a excepció de les farmàcies i els proveïdors d’aliments i productes 

bàsics, banc, asseguradores, estancs, els serveis públics, el transport públic i la premsa. 

• Està permesa l’entrega de menjar a domicili. 

• Prohibició de desplaçaments a l’interior i exterior del país, excepció per motius mèdics i laborals 

justificats. 

• Tancament d’universitats i centres educatius. 

A nivell econòmic s’han anunciat les següents mesures: 

• Permès el retràs relatiu al pagament de l’impost sobre la renta i de les hipoteques. 

• Aprovació d’un paquet de 25 000 milions d’euros per ajudar al sistema econòmic. 3 500 milions 

destinats a reforçar el sistema sanitari i a la Protecció Civil, que estan gestionat la crisi. Han 

puntualitzat que aquest es tan sols el primer paquet d’ajuda dels que vindran després. Aquest paquet 

suposarà una desviació del dèficit del país per a 2020. El reforçament del sistema sanitari es realitzarà 

també mitjançant metges i infermers militars.  

• Dins el paquet s’inclouen 10 000 milions per a donar suport a l’ocupació, amb subsidis de l’atur, i 

suport de 600 euros aquest mes de març per als autònoms. 

• Es facilitarà la congelació del pagament de la quota de les hipoteques per a qui no cobri o hagi perdut 

la feina, i la suspensió temporal de les obligacions fiscals d’empreses i ciutadans. 

• Es suspenen els impostos i contribucions per a les empreses que facturin fins a dos milions d’euros. 

• Suport especial per als sectors més afectats, com el Turisme i l’Hosteleria, i s’afavorirà l’accés a crèdit 

per part de les empreses. 

• Extensió de 15 dies als permisos parentals i la creació d’un abonament “baby-sitter” per aquells que 

hagin de seguir treballant i es vegin obligats a deixar els fills amb algú altre. 

• Abonament especial per al personal sanitari. 

• Per als empleats en quarantena, aquest temps serà considerat com a baixa per malaltia. 

• Es donaran ajudes a les empreses per a evitar acomiadaments. 

A data de 22 de març, la Comissió Europea ha aprovat el pla d’ajuda italià de 50 milions d’euros per donar 

suport a la producció i subministrament de dispositius mèdics, com els respiradors, i l’equipament de protecció 

personal, com mascaretes, ulleres, bates i vestits de seguretat. Aquest pla ajudarà a Itàlia a donar el 

tractament mèdic necessari a aquelles persones infectades, mentre protegeix al personal sanitari i als 

ciutadans. El pla d’ajuda té per objectiu incrementar la producció del mercat d’aquests dispositius i 

equipament de protecció, que ha demostrat ser insuficient a causa de l’alta demanda en creixement a causa 
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del brot del coronavirus. Les mesures que han acordat i que seran disponibles per a empreses de totes les 

mides són:  

• Posar en marxa noves instal·lacions per a la producció de dispositius mèdics i equips de protecció 

personal. 

• Ampliar la producció de les estructures de producció existents que produeixen aquest tipus 

d’equipaments. 

• Si no es tracta del cas anterior, convertir la seva línia de producció per a aquest efecte. 

Els beneficiaris d’aquesta ajuda posaran a disposició de les autoritats italianes els productes a en qüestió a 

preu de mercat de data de desembre de 2019 (anterior al brot a Itàlia). Aquesta ajuda tindrà forma de 

subvenció directa o ajudes amortitzables. Les ajudes amortitzables es convertiran en subvencions directes, si 

els beneficiaris subministren els equipaments i dispositius de manera accelerada a les autoritats italianes. El 

pla d’ajudes garantirà un suport ràpid i adequat a les empreses llestes per produir i subministrar dispositius 

mèdics i equipament de protecció personal, i incentivarà la producció ràpida i el lliurament oportú d’aquests 

productes essencials. Aquestes mesures no superarà els 800 000 euros per empresa. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 25 de març, la Comissió Europea ha aprovat l’Esquema de garantia italià per donar suport a les 

moratòries de deute dels bancs a les PIMES afectades pel brot de coronavirus. Les moratòries de les mesures 

italianes inclouen: 

 

• Aplaçament dels repagaments de descoberts. 

• Avançaments del banc. 

• Préstecs reemborsables al seu venciment. 

• Hipoteques. 

• Operacions d’arrendament financer. 

Les mesures tenen per finalitat facilitar temporalment la càrrega financera de PIMES que es trobin greument 

afectades pel brot de coronavirus. El seu objectiu és garantir que les PIMES tinguin liquiditat per ajudar a 

mantenir llocs de feina i continuar les seves activitats davant la difícil situació. El pla de garantia dona cobertura 

a un conjunt ben definit d’exposicions financeres i està limitat en el temps: estarà en marxa fins el 30 de 

setembre de 2020 i la garantia s’estén fins a 18 mesos després del final de la moratòria. La garantia també 

dona cobertura a les obligacions de pagament que es troben sota el marc de la moratòria, el risc que pren 

l’Estat està limitat al 33%, i en qualsevol cas, abans de sol·licitar el pla de garantia estatal, els intermediaris 

financers han de posar en marxa els esforços necessaris per a recuperar-se per ells mateixos. Per a assegurar-

se que només es beneficiaran d’aquestes mesures les PIMES afectades pel coronavirus, els beneficiaris 

elegibles no poden haver tingut exposicions moroses abans del 17 de març de 2020, també caldrà que 

certifiquin que la seva activitat ha sofert a causa dels efectes econòmics del brot de coronavirus. 

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_530
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Suècia – actualitzat a data de 16 de març de 2020 

 

• Pressupost rectificatiu addicional, que introdueix les noves iniciatives que s’inclouran en el pressupost 

derivades del brot del COVID-19. 

• Transferències a municipis i regions per compensar els costs en salut i atenció mèdica. 

• Pagament de la prestació per malaltia des del primer dia per a personal funcionari fins al 31 de maig. 

• El govern central assumirà la responsabilitat del pagament per malaltia durant dos mesos. 

• Les empreses poden diferir el pagament de les contribucions de seguretat social, l’impost preliminar 

sobre els salaris i l’IVA, estenent el termini de pagament d’impostos entre 3 i 12 mesos, 

retroactivament des de l’1 de gener (les empreses que hagin pagat els impostos de gener a març 

poden sol·licitar reemborsament). 

• Nou sistema per a acomiadar a curt termini. El govern central cobrirà les tres quartes parts dels costos 

quan es redueixin les hores de feina del personal, a diferència amb la feina a curt termini on el govern 

central cobrirà un terç dels costos. Aquesta proposta significa que els costos salarials dels ocupadors 

puguin reduir-se a la meitat, mentre que els treballadors reben més del 90% del seu salari. D’aquesta 

manera les empreses poden mantenir el seu personal i recuperar-se més fàcilment quan la situació 

millori. 

• El Riksbank prestarà fins a 500.000 milions SEK a empreses a través dels bancs per tal de salvaguardar 

el subministrament de crèdit a companyies sueques. 

• L’autoritat de supervisió financera sueca redueix l’amortidor de capital anticíclic per als bancs del 2,5% 

al 0% per ajudar a les empreses i llars a mantenir la producció, consum i la inversió.  

Per a més informació feu clic aquí. 

Dinamarca – actualitzat a data de 25 de març de 2020 

• Dinamarca ha tancat fronteres a tots els estrangers com a mesura de propagació del virus. 

 

• La Comissió Europea va aprovar a data 12 de març el pla d’ajuts danès de 12 milions d’euros per 

compensar els danys als organitzadors d’esdeveniments amb més de 1.000 participants, o grups de 

risc designats independentment dels participants, que van haver de ser cancel·lats o ajornats a causa 

del brot del COVID-19. Els operadors tindran dret a ser compensats per les pèrdues sofertes.  

 

• Es tracta de la primera i única mesura d’ajuda estatal notificada per un Estat membre a la Comissió. 

La Comissió va aprovar el règim d’acord amb les normes d’ajuda estatal de la UE durant les 24 hores 

següents a la recepció de la notificació de Dinamarca. La Comissió està disposada a treballar amb tots  

els Estats membres per garantir que es puguin posar en marxa les mesures oportunes de suport 

nacional per combatre el brot de COVID-19, d’acord amb les normes de la UE.  

 

• La Comissió considera que el règim  d‘ajuda danès compensarà els danys directament vinculats amb 

el COVID-19 a Dinamarca. També considera que la mesura és proporcional, ja que la compensació 

https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/
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prevista no pot superar la quantitat necessària per reparar el dany. Per tant, la Comissió conclou que 

el règim s’ajusta a les normes d’ajuda estatal de la UE, ja que contribuirà a mitigar les conseqüències 

negatives del COVID-19 per a les empreses daneses, sense distorsionar indegudament la competència 

al mercat interior.  

 

• Acord tripartit del Govern, Sindicats i Empreses. Amb l’acord, el govern i els interlocutors socials 

asseguren que les empreses que experimentin una disminució de comandes i un menor nombre de 

clients com a resultat del COVID-19, i que per tant, no puguin seguir mantenint els seus empleats, 

podran rebre un reemborsament parcial pels costos dels salaris incorreguts durant tres mesos. Les 

empreses es comprometen a no acomiadar als empleats per raons financeres durant el període durant 

el que rebran la compensació. 

 

• L’acord s’aplica per als empleats de totes les empreses privades que es vegin especialment afectades 

financerament per el COVID-19, i que per tant, han de notificar acomiadaments de mínim el trenta 

per cent o més de 50 empleats. En aquest cas, l’empresa rebrà una compensació salarial estatal de 

setanta cinc per cent del salaris dels empleats en qüestió per un màxim de 23 000 DKK per 

empleat/mes si no notifiquen aquests acomiadaments. Per als assalariats per hora, la compensació 

salarial estatal ascendeix al noranta per cent per un màxim de 26 000 DKK per hora/mes. 

 

• L’esquema de compensació temporal s’aplicarà del 9 de març al 9 de juny de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí i aquí. 

A data de 21 de març la Comissió Europea ha aprovat l’Esquema de garantia danès per a PIMES afectades per 

el brot de coronavirus, l’esquema suposa un desemborsament de 1 bilió de DKK (130 milions d’euros aprox.). 

Està enfocat a limitar els riscs associats amb l’atorgament de préstecs operatius a aquelles empreses que s’han 

vist més greument afectades per l’impacte econòmic del brot de coronavirus, i el seu objectiu és garantir que 

aquestes empreses puguin continuar les seves activitats davant de la greu situació. Les mesures donen 

cobertura a garanties sobre préstecs amb un venciment i magnitud limitats, també limiten el risc que pren 

l’Estat a un màxim del 70%. Això assegura que el suport serà disponible amb condicions favorables i limitat a 

aquells que el necessitin a la situació actual. Per aconseguir el seu objectiu, les mesures també suposen una 

remuneració mínima i garanties per assegurar que l’ajuda es canalitza de manera efectiva pels bancs cap als 

beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 25 de març la Comissió Europea ha aprovat el nou pla d’ajuda danès, de 10 bilions DKK (1,3 mil 

milions d’euros aprox.), que compensa parcialment als autònoms per les pèrdues de volum de negoci 

provocades pel brot de coronavirus. El pla d’ajuda estarà en vigor fins el 9 de juny de 2020, i tindran dret a 

beneficiar-se parcialment aquells autònoms registrats al Sistema Danès del Registre Civil. La compensació 

tindrà forma de subsidi o subvenció i donarà cobertura a un 75% de les pèrdues de volum de negoci esperades 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_454
https://www.regeringen.dk/nyheder/pressemoede-i-statsministeriet-150320/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_505
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durant un període de tres mesos, calculat sobre la base de la mitjana del volum de negoci mensual de 2019. 

La compensació màxima serà de 23 000 DKK (3 000 euros) per mes i per persona.  

Per a més informació feu clic aquí. 

Regne Unit – actualitzat a data de 25 de març de 2020 

• El Banc d’Anglaterra a emès una reducció del tipus d’interès al 0,1%, una setmana després d’haver fet 

ja una reducció d’emergència que l’havia baixat la meitat d’un punt percentual a 0,25%. 

• El Cap de la Tresoreria britànic ha anunciat un paquet de mesures de 30 bilions de lliures dissenyat 

per ajudar a l’economia mentre fa front al brot de coronavirus. 

• El Chancellor of the Exchequer ha anunciat que el govern proporcionarà els recursos necessaris al 

Servei Nacional de Salut per tal de frenar el brot. També ha anunciat que la baixa remunerada per 

malaltia s’aplicarà a qualsevol persona que s’hagi d’aïllar, independentment de si presenta símptomes 

o no. 

• El Banc d’Anglaterra ha anunciat també un nou esquema de finançament a termini amb incentius 

addicionals per a les PIMES (TFSME), finançat per l’emissió de reserves del Banc Central. 

• TFSME: durant els següents 12 mesos, oferirà un finançament de quatre anys de un mínim del 5% de 

les existències de préstecs de l’economia real dels participants a tipus d’interès propers o molt propers 

al tipus bancari. Hi haurà fons addicionals disponibles per als bancs que augmentin els préstecs, 

especialment a les PIMES. L’experiència del Pla de finançament a termini llançat el 2016 suggereix que 

el TFSME podria proporcionar més de 100 mil milions de lliures de finançament a termini. 

Per a més informació feu clic aquí, aquí, aquí i aquí. 

A data de 23 de març, Boris Johnson ha declarat el confinament total del Regne Unit com a resposta al 

brot de coronavirus. El confinament força als ciutadans a romandre a casa seva. Només es permetrà la 

sortida de casa pels següents motius: 

• Anar a comprar productes de primera necessitat, amb la menor freqüència possible. 

• Realitzar una activitat d’exercici al dia, com anar a córrer o fer ciclisme, tot sol o amb algú amb qui es 

convisqui. 

• Per a necessitats mèdiques o d’assistència, com l’ajuda a una persona vulnerable. 

• Anar i tornar de la feina, només si no és possible treballar des de casa.  

Aquestes mesures s’han decretat per un mínim de tres setmanes, però no descarten que es puguin 

allargar. 

El Govern britànic també ha anunciat noves mesures que es sumen a les ja preses abans de decretar el 

confinament del país: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_515
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic-shock-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/support-for-those-affected-by-covid-19/support-for-those-affected-by-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan
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• Els arrendataris comercials que no puguin pagar el lloguer per culpa de la situació del coronavirus 

estaran protegits de ser desallotjats. En aquest sentit també hi haurà mesures per donar suport a 

acords voluntaris entre propietaris i arrendataris. 

• El Secretari del Govern Local ha anunciat un Fons de Solidaritat de 500 milions de lliures que donarà 

bonificacions fiscals locals durant 2020 i 2021 a les persones i llars vulnerables per ajudar als més 

afectats pel coronavirus. 

• Exempció temporal de sis mesos de la Inspecció Tècnica de Vehicles a partir del 30 de març de 2020. 

Tot i així els vehicles han d’estar en condicions de circular, si s’observa un vehicle que no es troba en 

condicions serà multat. 

• A partir del 25 de març, els negocis podran sol·licitar una extensió de 3 mesos per a presentar els seus 

comptes. 

Per a més informació feu clic aquí, aquí, aquí, aquí i aquí. 

A data de 25 de març, la Comissió Europea ha aprovat dues estratègies britàniques separades d’ajuda 

estatal per a donar suport a les PIMES en el marc del brot de coronavirus. Posaran en marxa el Coronavirus 

Business Interruption Loan Scheme (CBILS) que constarà de les mesures següents: 

• Dins el marc de la primera estratègia, el govern britànic garantirà la cobertura d’un 80% dels 

mecanismes de préstecs per a les PIMES amb un volum de negoci de fins a 45 milions de lliures (49 

milions d’euros aprox.) per a donar cobertura a les seves necessitats d’activitat i d’inversió de capital. 

L’estratègia s’implementarà a través del British Business Bank, un banc promocional nacional. 

• Dins el marc de la segona estratègia, es donaran subvencions directes per a donar suport a les PIMES 

afectades pel brot de coronavirus. El pressupost total per aquesta estratègia serà de 600 milions de 

lliures (654 milions d’euros aprox.). 

Els beneficiaris d’aquestes estratègies són les PIMES actives a tots els sectors del mercat que tinguin dificultats 

financeres temporals a causa de l’impacte econòmic del brot de COVID-19. 

Respecte a l’estratègia de garantia: 

• La quantitat de préstec per empresa estarà relacionat amb les necessitats de liquiditat de l’empresa 

per al futur previsible. 

• La quantitat estarà limitada a una duració màxima de 6 anys. 

• Suposa una prima de garantia de mínim tan alta com la contemplada dins el Marc Temporal de la 

Comissió. 

• Aquesta estratègia també inclou garanties per assegurar que els avantatges de la garantia passen 

efectivament als beneficiaris i que el préstec s’utilitza per donar cobertura a necessitats de liquiditat 

a curt-mitjà termini. 

Respecte a l’estratègia de subvencions directes: 

• El suport per a les empreses no podrà superar els 800 000 milions d’euros per empresa. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-23-march-2020
https://www.gov.uk/government/news/extra-protection-for-businesses-with-ban-on-evictions-for-commercial-tenants-who-miss-rent-payments
https://www.gov.uk/government/news/government-confirms-500-million-hardship-fund-will-provide-council-tax-relief-for-vulnerable-households
https://www.gov.uk/government/news/vehicle-owners-to-be-granted-mot-exemption-in-battle-against-coronavirus
https://www.gov.uk/government/news/companies-to-receive-3-month-extension-period-to-file-accounts-during-covid-19
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• La quantitat de la subvenció per empresa està relacionada al sector del mercat en el qual es troba 

activa l’empresa. 

Les estratègies inicialment tindran vigència fins el 30 de setembre de 2020, amb la possibilitat per al Regne 

Unit d’estendre’ls fins el 31 de desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Portugal – actualitzat a data de 22 de març de 2020 

A data de 22 de març, la Comissió Europea ha aprovat els quatre plans d’ajuda per a PIMES i empreses de 

mitjana capitalització afectades pel brot de coronavirus. Les quatre plans d’ajuda tenen un pressupost total 

de 3 bilions d’euros, i seran per al tipus d’empresa mencionats actius a quatre sectors diferents: 

• Turisme. 

• Hosteleria ( i activitats similars). 

• Indústria extractiva i de fabricació. 

• Activitats d’agències de viatge, animació turística, organització d’esdeveniments (i activitats similars). 

Els plans d’ajuda tenir per objectiu limitar els riscs associats amb la concessió de préstecs operatius a aquelles 

empreses que s’han vist greument afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, i garantir que aquestes 

empreses tinguin liquiditat suficient per a mantenir llocs de feina i continuar les seves activitats. Les mesures 

donen cobertura a garanties sobre préstecs amb una venciment i magnitud limitats, també limiten el risc que 

pren l’Estat a un màxim del 90%. Això assegura que el suport serà disponible amb condicions favorables i 

limitat a aquells que el necessitin a la situació actual. Per aconseguir el seu objectiu, les mesures també 

suposen una remuneració mínima i garanties per assegurar que l’ajuda es canalitza de manera efectiva pels 

bancs i altres institucions financeres cap als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Letònia – actualitzat a data de 23 de març de 2020 

A data de 23 de març, la Comissió Europea ha aprovat el pla de garantia de préstecs i el pla de préstecs 

bonificats del govern de Letònia per a les empreses afectades pel brot de coronavirus. El pressupost total pel 

pla de préstecs bonificats serà de 200 milions d’euros, dels quals 50 milions sorgiran del pressupost estatal i 

la resta d’Institucions financeres internacionals. La quantitat que contempla el pressupost estatal per al pla de 

garantia de préstecs és de 50 milions d’euros, però es preveu que sigui impulsat i pugui donar cobertura a 

garanties de valor de més de 200 milions d’euros. 

Aquests plans d’ajuda tenen per objectiu millorar l’accés a finançament extern per a aquelles empreses que 

es trobin més greument afectades per l’impacte econòmic del brot de coronavirus, i les mesures han 

d’assegurar que aquestes empreses puguin continuar amb les seves activitats malgrat la difícil situació que 

estan passant. Els dos plans d’ajuda suposen:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_506
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• Garanties amb taxes de garantia reduïdes sobre préstecs amb mides i maduresa limitades. Les 

mesures limiten el risc per préstec que pren l’Estat a un màxim d’un 50%. 

• Els préstecs de capital circulant tenen unes tipus d’interès reduït amb unes mides i maduresa 

limitades. 

D’aquesta manera es garanteix que el suport estigui disponible ràpidament en condicions favorables i es limiti 

a aquells que ho necessiten en aquesta situació excepcional sense precedents. Per assolir aquest objectiu, les 

mesures també impliquen una remuneració i garantia mínimes per tal d’assegurar que l’ajuda es canalitzi 

efectivament als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Luxemburg – actualitzat a data de 24 de març de 2020 
 
A data de 24 de març, la Comissió ha aprovat el pla d’ajuda de Luxemburg de 300 milions d’euros per a donar 
suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus. 
 
El pla d’ajuda té per objectiu donar suport a les empreses, i també a les professions liberals, afectades per 
l’impacte econòmic del coronavirus. El suport pren forma de bestreta reemborsable concedida en una o més 
quotes per permetre als beneficiaris fer front als seus propis costos d’explotació durant la difícil situació 
causada pel brot de COVID-19. Permet que es concedeixin bestretes reemborsables de fins a 500 000 euros 
per empresa. 
 
Per a més informació feu clic aquí. 
 

Regions 
 
Canàries – actualitzat a data 20 de març de 2020 

• Limitar dels desplaçaments i mobilitats entre illes només als serveis bàsics, abastiment i viatges per 

necessitat. 

• Sol·licitud dels fons necessaris per a garantir els serveis sanitaris i evitar la pèrdua d’ocupació. 

• Posada a disposició de recursos educatius digitals. 

• Llançament de l’App COVIDA per a connectar les persones majors del nostre entorn. 

• Es restringeix l’accés als ports a personal autoritzat del sector pesquer i personal relacionat amb el 

trànsit de passatgers i mercaderies 

• Teletreball per part del 80% del personal de l’Administració Pública. 

• Educació posa a disposició del personal docent una eina de videoconferència per a educació virtual a 

distància. 

• El Govern de la Comunitat Autònoma garanteix que durant l’estat d’alarma no hi haurà talls de 

d’electricitat ni baixes per impagaments.  

• Creació d’un Comitè de Gestió en les àrees de Sanitat, Economia i Drets Socials. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_516
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• La televisió als hospitals canaris serà gratuïta. 

• Aplaçament de l’Impost General Indirecte Canari (IGIC) fins l’1 de juny. 

Propostes de la regió al Govern central: 

• El país tingui les opcions de màxim endeutament per a aportar recursos a l’ocupació, les famílies i el 

teixit productiu. 

• Bestreta de les Entregues a compte del Sistema de Finançament corresponents al darrer trimestre de 

2020. 

• Partides extraordinàries per a la lluita contra la pobresa i l’ocupació. 

• Que es permeti l’ús de tot el superàvit pressupostari de 2019 i romanents de les corporacions locals a 

despeses no financeres. 

• Degut a la importància del sector turístic per no col·lapsar la tramitació d’ERTES, es sol·licita que es 

contempli als ERTES de Causa Major Temporal per a que no siguin necessaris els informes de la 

inspecció de treball, i que sigui l’autoritat laboral qui tingui la competència suficient per a la tramitació 

àgil dels expedients. En el cas dels ERTES de causa major temporal, el silenci negatiu passaria a ser 

positiu. El termini no serà inferior a quatre mesos a partir del moment actual, susceptibles d’ampliació. 

• Sol·licitar el cessament de l’activitat en establiments hotelers de manera escalonada i ordenada. 

• Firmar un Conveni amb ICO que permeti que una part del ICO Liquiditat es dediqui específicament a 

les empreses establertes a Canàries.  

• Que es tramitin d’urgència tots els expedients de contractació.  

Per a més informació feu clic aquí. 

Còrsega – actualitzat a data de 24 de març de 2020 

• 300 milions d’euros en garanties de préstec bancari a empreses molt afectades per la crisi del COVID-

19. 

• Ajornament dels impostos i despeses socials, així com l’ajornament de venciments bancaris. 

• Per a les PIMES amb dificultats, suspensió d’impostos, contribucions a la seguretat social, aigua, 

electricitat i factures de lloguer. 

• Ampliació del sistema de desocupació. 

• Reforçar les mesures de control a ports i aeroports. 

• Reforçar el subministrament d’equips mèdics i tests. 

• Finançament dels empleats mitjançant el mecanisme d’activitat parcial de manera reforçada i 

simplificada.  

• Suport per a la gestió de conflictes entre clients i proveïdors mitjançant la “mediació empresarial”. 

• La regió ofereix allotjament a la gent que no pot tornar a casa. 

• Implicar la sanitat privada en base a les necessitats derivades del brot del COVID-19. 

• Cofinançament de 100.000 euros en mitjans de prevenció com a màscares i gel hidroalcohòlic. 

Per a més informació feu clic aquí i aquí . 

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-traslada-al-gobierno-de-espana-sus-propuestas-para-paliar-los-efectos-socioeconomicos-del-covid-19/
http://www.ccihc.fr/2020/03/19/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-la-situation-sanitaire-relative-au-coronavirus/
https://www.isula.corsica/
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Sardenya – actualitzat a data de 19 de març de 2020 

El Consell Regional de Sardenya ha aprovat per unanimitat la Proposta de Llei 118 “Disposicions urgents per 

afrontar l’emergència relacionada amb el risc per a la salut relacionat amb l’aparició de malalties derivades 

d’agents virals transmissibles i la gestió d’altres emergències de protecció civil” que entra dins el seu camp 

competencial sobre sanitat. La disposició preveu l’assignació de 3 240 000 euros per a fer front a l’emergència, 

a la vegada que permet actualitzar les normes sobre protecció civil i les estructures de contenció del virus. 

• Tancament de ports i aeroports. Només es permet el transport marítim de mercaderies i persones 

amb autorització. Punts de control sanitari a ports i aeroports. 

• Reducció del transport públic local al 50%. Prohibició de de desplaçament de persones dins l’illa. Ningú 

pot sortir del seu poble, si no és estrictament necessari per motius mèdics o laborals justificats. 

• Augment de la liquiditat, mitjançant l’ús del fons de garantia regional, en forma de garanties fins al 

80% del préstec.  

• 20 milions del fons administrat per Sfirs es dedicarà al sector turístic, i altres 25 milions es dedicaran 

a altres empreses. 

• Aprovació de moratòries sobre préstecs a altres empreses, amb la suspensió de pagament de la part 

principal de les quotes de préstecs i els arrendaments. 

• Activació d’instruments de crèdit innovadors i alternatius al canal bancari tradicional.  

• Aprovació de la reducció de l’activitat del Consell Comarcal, limitant només a la celebració de reunions 

urgents i sense cap persona aliena. 

• El Govern anuncia 110,5 milions d’euros per a contenir els efectes de la crisi, augmentant els 

instruments de crèdit, garantia i suport a les empreses sardes, per tal de protegir l’ocupació i mantenir 

el sistema de producció. 

• El President anuncia la possibilitat de fer donacions amb motiu de l’emergència del COVID-19 a través 

de d’un compte bancari a nom de la regió. 

• La regió accelera els pagaments de l’Administració Pública per donar suport a la liquiditat corporativa. 

Per a més informació feu clic aquí i aquí.  

Sicília – actualitzat a data de 19 de març de 2020. 

 

• Moratòria de les hipoteques contretes amb els sistemes bancaris. Es permet suspendre les quotes 

mensuals, evitant el pagament del principal durant un any sobre les hipoteques a mitjan i llarg termini, 

inclòs l’arrendament immobiliari.  

• Sol·licitud al govern nacional de l’extensió dels terminis de les revisions anuals obligatòries per als 

mitjans de transport públics.  

• Com a conseqüència de la reducció del transport públic, assegurar el salari dels seus treballadors.  

• Fons de garantia de 25 milions d’euros per a empreses, que permetran mobilitzar, a través de 

garanties d’accés al crèdit bancari, més de 250 milions d’euros de préstecs per a PIMES.  

Per a més informació feu clic aquí i  aquí. 

https://www.regione.sardegna.it/notizie/primipiani.html
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=405793&v=2&c=289&t=1
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma
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Emilia Romagna – actualitzat a data de 16 de març de 2020. 

• La regió i els interlocutors socials reunits en el Pacte Laboral posen a disposició els primers 38 milions 

d’euros de fons regionals. Es tracta d’una xarxa de seguretat social que garanteix la continuïtat dels 

ingressos per als treballadors de tot tipus d’empreses, inclosos aquells amb un sol treballador i que 

pot ser sol·licitada per qualsevol empresari privat, en qualsevol sector de producció, que no tingui 

accés a compensacions comunes. S’estendrà el període ja negociat (del 23 de febrer al 23 de març) a 

unes altres 9 setmanes més. 

• El Consell aprova una convocatòria de 10 milions d’euros per accedir al crèdit a tipus d’interès “zero” 

per a empreses, amb prioritat per a les PIMES. Es podran obtenir fins a 150 000 euros a taxa zero 

durant 36 mesos. És una transacció realitzada juntament amb els consorcis de crèdit i bancs i capaç 

de generar inversions de mínim 100 milions d’euros, amb l’objectiu de garantir la liquiditat al futur 

immediat i reiniciar les inversions l’abans possible. 

• Per a més informació feu clic aquí. 

Llombardia – actualitzat a data de 18 de març de 2020. 

 

• Plataforma educativa digital Open Scuola, amb la qual la regió té la intenció de donar suport a les 

escoles i professors per a compartir els models d’aprenentatge i ensenyança.  

• Posada a disposició de 4,5 milions d’euros en subvencions per a empreses que vulguin adquirir eines 

tecnològiques destinades a implementar un pla de treball intel·ligent  durant el període que duri l’estat 

d’emergència. Els recursos estaran disponibles dins la regió de Llombardia com a préstecs no 

reemborsables.  

Per a més informació feu clic aquí. 

Escòcia – actualitzat a data de 14 de març de 2020. 

 

Paquet de suport de 320 milions de lliures per a empreses. Les següents passes s’implementaran per a donar 

suport a les empreses durant l’any fiscal 2020-2021: 

• Bonificació de les taxes del 75% per als sectors minorista, hotelers i d’oci amb un valor imposable de 

menys de 69 000 lliures des de l’1 d’abril de 2020. 

• Un fons de 80 milions de lliures per a proporcionar subvencions d’un mínim de 3 000 lliures a petites 

empreses en sectors que s’enfronten al pitjor impacte econòmic del COVID-19. 

• 1,6% de bonificació de taxes per a totes les propietats a Escòcia, revertint de manera efectiva 

l’augment planejat per sota la inflació de la lliura des de l’1 d’abril de 2020. 

• Bonificació de tarifes fixes de fins a 5 000 lliures per a tots els pubs amb un valor de menys de 100 000 

lliures a partir de l’1 d’abril de 2020.  

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-nuovo-pacchetto-di-misure-economiche-e-sociali-dalla-giunta-altri-7-milioni-per-i-comuni-prorogate-scadenze-ricostruzione-post-sisma
https://www.lombardianotizie.online/
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El Secretari de Finances també escriurà a totes les autoritats locals demanant que responguin 

positivament a les sol·licituds dels contribuents d’aplaçaments de pagaments a termini fix.  

Per a més informació feu clic aquí. 

https://www.gov.scot/news/gbp-320-million-package-of-support-for-businesses/

