
  

Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

 
MESURES ECONÒMIQUES ESTATALS I REGIONALS SOBRE LA SITUACIÓ DEL COVID-19 

Data: 19/03/2020 Actualització: 06/07/2020 
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 25 de juny 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. 

A data de 2 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat la nova estratègia alemanya de préstecs bonificats que 

amplia els plans d’ajuda per a donar suport a l’economia. Aquesta ampliació permet que altres autoritats 

regionals i bancs promocionals que no entraven dins els plans d’ajuda anteriors puguin atorgar suport també. 

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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Aquesta nova estratègia està oberta a totes les empreses. Els primers plans d’ajuda s’atorgaven només a través 

del KfW però aquesta nova estratègia permet a altres autoritats regionals i a bancs promocionals per a donar 

suport en la mateixa línia. Permet atorgar préstecs en condicions favorables per ajudar als negocis a donar 

cobertura immediata a les necessitats de capital circulant i d’inversió. 

L’objectiu de la mesura és donar a les empreses la liquiditat necessària per a continuar les seves activitats 

davant aquesta situació. La quantitat de préstec per empresa està relacionada amb donar cobertura a les 

necessitats de liquiditat per al futur previsible; els préstecs només es poden atorgar fins a finals d’aquest any 

2020; estan limitats a una duració màxima de 6 anys; i l’estratègia preveu un mecanisme per a garantir que 

els bancs comercials donen aquest avantatge dels tipus subvencionats a les empreses que ho necessiten. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’11 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat les esmenes a les dues estratègies alemanyes de suport a 

les empreses afectades pel coronavirus, “Bundesregelung Kleinbeihiflen 2020”. Les modificacions s’han 

realitzat en línia amb les modificacions del Marc Temporal: 

• La modificació a l’estratègia “Bundesregelung Kleinbeihiflen 2020” permet la concessió d’ajuda en 

forma de préstecs, garanties i capital. Les garanties podran donar cobertura al 100% del risc dels 

préstecs amb una quantitat nominativa de fins a 800 000 euros. Els préstecs es podran concedir 

directament a les empreses o via institucions de crèdit i altres institucions financeres que actuïn com 

a intermediaris financers. 

• La modificació de l’estratègia “Bundesregelung Darlehen 2020” ara permet tipus d’interès reduïts 

concedits a beneficiaris o de manera directa per part d’una autoritat concedent en consorci amb els 

bancs privats, o indirectament, en forma de sub-participacions de risc per a les necessitats d’inversió 

i de capital circulant dels beneficiaris. 

Les modificacions respecten el límit de 100 000 euros per empresa activa al sector primari de l’agricultura, 120 

000 euros per empresa activa al sector pesquer i aqüicultor, i 800 000 euros per empresa activa a tota la resta 

de sectors. També inclouen les garanties necessàries sobre la quantitat de l’ajuda, la duració i sobre la 

transferència d’avantatges a les empreses en necessitat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 14 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia alemanya per a estabilitzar el mercat 

de les assegurances de crèdit comercial en el context de la situació actual. 

L’assegurança de crèdit comercial protegeix les empreses proveïdores de béns i serveis contra el risc dels 

impagaments dels clients. En vistes de la situació actual el risc de les asseguradores no estant disposades a 

mantenir la seva cobertura ha incrementat. Aquesta estratègia garanteix que les asseguradores de crèdit 

comercial continuen disponibles per a totes les empreses, evitant que els compradors de béns i serveis hagin 

de pagar de manera anticipada, i per tant redueixin immediatament les seves necessitats de liquiditat. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_580
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_651
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Amb l’estratègia les asseguradores de crèdit comercial s’han compromès a mantenir el seu nivell de protecció 

actual malgrat la situació econòmica; la garantia està limitada a només donar cobertura als crèdits comercials 

originats fins a finals de 2020; l’estratègia està oberta a totes les asseguradores de crèdit a Alemanya, que 

donin cobertura a crèdit comercial als compradors de béns i serveis a tercers països; el mecanisme de garantia 

assegura que el risc es reparteixi entre les asseguradores i l’Estat fins a un volum màxim de 5 mil milions 

d’euros, i concedeix una xarxa de protecció addicional per a donar cobertura fins a 30 mil milions d’euros en 

total, en el cas de que sigui necessari; i les quotes de garantia concedeixen una remuneració suficient per a 

l’estat alemany. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 27 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia alemanya de préstec públic de 550 

milions d’euros a favor de la companyia aèria charter alemanya, Condor. El suport es concedirà a través del 

banc alemany de desenvolupament KfW.  

El dany exacte sofert es quantificarà després de la crisi i estarà basat en els comptes operatius de la companyia 

pel 2020. El mètode de quantificació estarà subjecte a la prèvia aprovació de la Comissió. En cas que l’ajuda 

alemanya sigui superior als danys realment soferts, s’activarà un mecanisme de recuperació, i el suport públic 

excedent dels danys reals serà retornat. Per tant, el risc de que l’ajuda estatal superi el dany real s’exclou. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 29 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia “paraigües” alemanya per a donar suport a la 

investigació, desenvolupament, proves i producció de productes rellevants per al coronavirus. L’estratègia 

donarà suport a activitats d’investigació i desenvolupament (I+D) rellevants per al coronavirus; a inversions 

per a proves i millora de les infraestructures que contribueixen a desenvolupar productes mèdics rellevants 

per al coronavirus; i a inversions a instal·lacions de producció de productes mèdics necessaris per a donar 

resposta al brot de COVID-19. 

L’estratègia rep el nom de “Bundesregelung Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsbeihilfen” i té per 

objectiu millorar i accelerar el desenvolupament i la producció de productes directament rellevants per al 

coronavirus. Aquests inclouen productes mèdics, tal com vacunes, equipament mèdic i hospitalari, 

respiradors, i equipament i roba de protecció.  

El suport tindrà forma de subvencions directes, avançaments reemborsables, i avantatges fiscals. És possible 

que també es concedeixin garanties per a donar cobertura a les pèrdues, tan com a mesura addicional a una 

subvenció directa, a un avantatge fiscal o a un avançament reemborsable, o com a mesura d’ajuda 

independent. 

S’encoratja a les empreses a cooperar entre elles o amb organitzacions d’investigació amb el benefici d’una 

bonificació del 15% quan el projecte d’I+D es porta terme en col·laboració transfronterera amb organitzacions 

de recerca o altres empreses, o quan el projecte de recerca obté suport de més d’un Estat membre. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_653
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_752
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La mesura permet que l’ajuda es concedeixi per part de les autoritats alemanyes a tots els nivells, incloent el 

govern federal, i les autoritats regionals i locals. La mesura està oberta a totes les empreses capacitades per a 

portar a terme les activitats mencionades a tots els sectors. 

L’ajuda donarà cobertura a una part significativa dels costs d’inversió necessaris per al desenvolupament i 

proves de productes i processos innovadors, així com els costs de construcció de noves instal·lacions. A més a 

més, els projectes d’inversió s’hauran de completar durant els sis mesos següents a la concessió de l’ajuda. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 25 de juny, la Comissió ha aprovat els plans d’Alemanya pera a contribuir amb 6 mil milions d’euros 

a recapitalitzar l’empresa Deutsche Lufthansa AG (DLH). La mesura és part del paquet de suport que conté una 

garantia estatal sobre un préstec de 3 mil milions d’euros que Alemanya planeja concedir a DLH com ajuda 

individual sota l’estratègia alemanya que la Comissió va aprovar el 22 de març de 2020. 

El pla consisteix en: 

 300 milions d’euros de participació d’equitat a través de la subscripció de noves accions per part de 

l’estat, que corresponen a un 20% del capital d’accions de DLH; 

 4,7 mil milions d’euros de participació sense vot amb les característiques d’un instrument d’equitat 

no convertible; i 

 Mil milions d’euros de participació sense vot amb les característiques d’un instrument de deute 

convertible. 

La recapitalització serà finançada per el Fons d’Estabilització Econòmica, un fons especial creat per alemanya 

amb l’objectiu de proporcionar ajuda financera a les empreses alemanyes afectades pel brot de coronavirus. 

La mesura no superarà el mínim necessari per a garantir la viabilitat de DLH i no anirà més enllà de la 

restauració de la posició abans de la pandèmia. La recapitalització evitarà la insolvència de l’empresa que 

suposaria greus conseqüències sobre el mercat laboral alemany, la connectivitat i els volums de comerç a 

l’estranger. La mesura proporcionarà la remuneració adequada a l’estat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Àustria – actualitzat data de 23 de maig de 2020 

• El govern austríac ha anunciat mesures de suport per a assegurar la liquiditat a curt termini, 4 mil 

milions d’euros de paquet de mesures de suport per a l’economia, Krisenbewältigungsfonds. Part del 

paquet seran garanties per a empreses familiars, autònoms i empreses d’un sol treballador, 

Härtefonds für Familienbetrieve und EPUs, uns 100 milions d’euros, per a ajudar acabar amb la falta 

de liquiditat. 

• El govern ha anunciat mesures addicionals de fins a 34 mil milions d’euros, sumant-se al paquet 

anterior suposen 38 mil milions per a lluitar contra aquesta crisi. 9 mil milions es destinaran per a 

garanties. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_774
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1179
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• Part del Krisenbewältigungsfond  són mesures de suport de 400 milions d’euros per a subvencionar 

reduccions d’hores de feina, aquestes mesures seran accessibles a tots els sectors.  

• 15 mil milions d’euros del total de 34 mil milions estaran destinats a mesures d’assistència 

d’emergència per a sectors que encara no s’han definit i 10 mil milions per a exoneracions fiscals. 

• El ministre d’hisenda ha publicat un formulari online per a les empreses per a sol·licitar reduccions 

fiscals. 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 9 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de liquiditat austríaca, de 15 mil milions d’euros, per 

a donar suport a l’economia. L’ajuda tindrà forma de: 

 

• Subvencions directes, avançaments reemborsables, i garanties amb un màxim de 800 000 euros; 

• Garanties estatals per a préstecs subjectes a garanties pels bancs per canalitzar l’ajuda estatal a 

l’economia real; 

• Préstecs públics bonificats a empreses amb tipus d’interès favorables. 

 

Aquestes mesures permeten que l’ajuda la concedeixi COFAG, COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes 

GmbH, un vehicle amb la finalitat particular de concedir mesures d’assistència a la liquiditat. La mesura està  

adreçada a totes les empreses del territori austríac. El suport es concedeix directament o, si és relatiu a 

garanties sobre préstecs o préstecs públics bonificats, a través d’institucions de crèdit i altres institucions 

financeres que tenen la funció d’intermediari financer. 

 

L’estratègia preveu un mecanisme per a garantir que els programes es canalitzen a través de bancs comercials 

que passen els avantatges a les empreses que necessiten l’ajuda. L’ajuda només es concedirà a les empreses 

que no es trobaven en dificultats a data de 31 de desembre de 2019 i només es poden concedir fins a finals 

de 2020. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 17 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia de garantia austríaca pera donar suport a 

les PIMES afectades pel brot de coronavirus. La mesura concedirà garanties sobre préstecs de capital de treball 

que permetran a les PIMES donar cobertura les seves obligacions a curt termini, malgrat les seves pèrdues 

d’ingressos. 

 

La mesura concedirà garanties del 100% sobre préstecs subjacents amb una quantitat de fins a 500 000 euros 

(excepte en els sectors de l’agricultura, i la pesca i aqüicultura, on les garanties del 100% estan limitades a 

préstecs subjacents amb una quantitat de fins a 100 000 euros i 120 000 euros respectivament. Per a préstecs 

amb una quantitat superior a les anteriors, l’estratègia concedirà garanties del 90% per préstecs subjacents 

amb una quantitat de fins a 25 milions d’euros. 

https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_633
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La quantitat subjacent de préstec per empresa està limitada a donar cobertura a les seves necessitats de 

liquiditat per el futur proper; les garanties només es concediran fins a finals de 2020 i estan limitades a una 

durada màxima de cinc anys; les quotes de les primes de garantia no superen els nivells previstos al Marc 

Temporal. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 23 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia austríaca, de 8 mil milions d’euros, per a 

compensar a les empreses els danys causats per la pandèmia.  

 

Sota l’àmbit de la mesura, les empreses tindran dret a compensacions per certs danys que han sofert a causa 

de la pandèmia. La compensació tindrà forma de subvencions directes, i podrà donar cobertura a un màxim 

del 75% dels costs fixes incorreguts durant un període limitat de tres mesos, amb una quantitat màxima de 90 

milions d’euros per grup. 

 

La mesura austríaca compensarà danys directament relacionats amb la pandèmia, a la vegada és una mesura 

proporcionada, ja que la compensació prevista no superarà el necessari per a millorar el dany. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Bèlgica – actualitzat a data d’11 d’abril de 2020 

• Substitució d’ingressos per a petites empreses de 4.000 euros (tancament total) o 2.000 euros 

(tancament parcial) per empresa, per causes de desocupació temporal per raons tècniques o força 

major, ajornament i reducció de la contribució a la seguretat social. 

• Suport al sectors de les cafeteries, bars i restaurants: les grans cerveseries no cobraran lloguer 

d’edificis propis durant la crisi. 

• Ajornament del pagament de l’impost de circulació i impostos immobiliaris. 

• Suspensió de proveïdors que no compleixin amb els contractes del govern. 

• Ajornament opcional del pagament de l’IVA, contribucions socials i impost corporatiu. 

• Reducció de les cotitzacions socials per als treballadors independents amb la condició de demostrar 

una disminució dels ingressos degut al COVID-19. 

• Equivalent a les prestacions per desocupació per a autònoms que necessiten aturar les seva activitat 

temporalment.  

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

A data d’11 d’abril, la Comissió ha aprovat l’estratègia de garantia Belga que mobilitza 50 mil milions d’euros 

per a donar suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus. El suport tindrà forma de garanties 

estatals sobre nous préstecs a curt termini, que seran accessibles a totes les empreses i als comerciants 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_928
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/economische-verliezen-beperken/coronavirus-tweede-luik-van
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://1819.brussels/)
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autònoms. L’objectiu és ajudar als negocis afectats per l’impacte econòmic de la pandèmia a donar cobertura 

a les seves necessitats de liquiditat per tal de poder continuar les seves activitats. 

La mesura dona cobertura a garanties sobre préstecs amb una mida i venciment limitats; està limitada en e 

temps; concedeix una remuneració mínima de les garanties; i conté garanties adequades per a assegurar que 

l’ajuda es canalitza efectivament pels bancs als beneficiaris. L’estratègia suposa una part significant de risc 

pels bancs, inclou un mecanisme de compartir pèrdues, els bancs seran els primers en donar cobertura a les 

pèrdues sobre els préstecs de garantia estatal, mentre l’Estat només donarà cobertura a pèrdues fins a un 

màxim del 80% 

Per a més informació feu clic aquí. 

Bulgària – actualitzat a data de 23 d’abril de 2020 

• El Banc de Desenvolupament de l’Estat proporcionarà suport per a la liquiditat de les PIMES. 

• El govern cobrirà el 60% dels salaris d’un mes dels empleats de les PIMES que tinguin un impacte 

negatiu a causa del brot del COVID-19. 

• Paquet de mesures de 4,7 milions d’euros amb l’objectiu de mantenir la capacitat de resistència del 

sistema bancari i millorar la seva flexibilitat per tal de reduir els efectes negatius de les restriccions 

dels ciutadans i les empreses.  

• Aboliment temporal dels interessos de demora. 

• Ajornament del termini per a declaracions i pagaments d’impostos. 

• S’amplien els terminis de pagament de les factures d’electricitat.  

• No seran necessaris els procediments de contractació pública per a la compra d’equipament mèdic i 

de protecció personal. 

• Bonificació mensual de 500 euros als sanitaris que tractin amb el COVID-19. 

A data de 8 d’abril de 2020, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia de garantia pública búlgara, de 500 

milions BGN (255 milions d’euros aprox.), per a donar suport a les PIMES. L’estratègia de garantia pública 

sobre préstecs nous o existents rebrà el nom de “Programa d’Intermediació de Garanties de Préstecs per a 

PIMES”. Els fons són un increment de capital per part de l’Estat del Banc AD de Desenvolupament de Bulgària, 

i serà aquest últim que concedirà garanties públiques sobre préstecs d’inversió i préstecs de capital circulant 

a micro-empreses i a PIMES afectades pel brot de coronavirus a Bulgària. 

L’estratègia té per objectiu limitar el risc associat amb la concessió de préstecs a aquelles empreses més 

greument afectades per l’impacte de coronavirus, i ajudarà a les empreses a donar cobertura a les seves 

necessitats immediates de capital circulant i d’inversió i garantir que tenen la suficient liquiditat per a 

continuar les seves activitats. 

La quantitat de préstec per empresa està limitada a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per al futur 

previsible; el préstec estarà limitat a una duració màxima de cinc anys i només es concediran fins a finals 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_648
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d’aquest any; la cobertura de la garantia per cada préstec és d’un màxim del 80% i les quotes de la prima de 

garantia no excediran els nivells previstos al Marc Temporal de la Comissió. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 15 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla de subvencions salarials búlgar, de 1,5 mil milions BGN (770 

milions d’euros aprox.), per a preservar l’ocupació en els sectors més afectats per les mesures de confinament 

posades en pràctica a causa del coronavirus. Aquesta mesura permetrà a les autoritats búlgares finançar el 

60% dels costs salarials (incloent les contribucions del treballador a la seguretat social) d’empreses que, a 

causa del coronavirus, haurien d’acomiadar al personal. La mesura està restringida a empreses actives en els 

sectors més afectats per l’actual crisis sanitària, com els comerç al detall, turisme, transport de passatgers, 

cultura, activitats esportives, activitats d’oci i recreació i altres. 

La mesura compensarà els costs salarials d’empreses actives a sectors més afectats, sempre que es 

comprometin a mantenir en ocupació permanent als treballadors que haurien acomiadat a causa de la crisi; 

la intensitat d’ajuda no supera el límit màxim del 80% del marc temporal; el pla també respecta la durada 

màxima de dotze mesos. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 23 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda búlgar, de 294 milions BGN (150 milions d’euros 

aprox.), per a donar suport a les PIMES en el context de la pandèmia. El suport tindrà forma de inversions 

d’equitat i de quasi-equitat. 

La mesura està oberta a les PIMES actives a tots els sectors, amb certes excepcions definides per Bulgària, i té 

per objectiu millorar l’accés a liquiditat a les empreses mencionades, que es troben greument afectades per 

l’impacte econòmic del coronavirus, i així garantir la continuïtat de les seves activitats, iniciar inversions i 

mantenir llocs de feina. 

El suport no superarà els 800 000 euros per empresa; l’equitat i la quasi-equitat només es concedirà a 

empreses solvents i només es concedirà fins el 31 de desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Croàcia – actualitzat a data de 12 de maig de 2020 

 

• Moratòria sobre totes les quotes de préstecs de petites i micro-empreses i préstecs de 

desenvolupament rural fins al 31 de desembre de 2020 i sobre el termini d’amortització de préstecs 

garantits. 

• Establiment d’un nou instrument financer de préstec per al desenvolupament rural. 

• El nou instrument financer “préstecs COVID-19” s’establirà per import de 380 milions HRK i es 

destinarà a les PIMES.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_627
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_730
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• Ajornament de pagament de determinats impostos. No es cobraran interessos ni penalitzacions  als 

pagaments d’impostos que s’ajornin. 

A data de 6 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia de garantia de liquiditat croata, de 6 mil 

milions HRK (790 milions d’euros aprox.), per a empreses afectades pel brot de coronavirus. L’estratègia de 

garantia de préstecs està enfocada a certes empreses afectades pel brot, tindrà forma de garanties estatals 

sobre préstecs, que seran accessibles a totes les empreses que tinguin exportacions que representin un mínim 

del 20% dels seus ingressos anuals. Les garanties donaran suport al préstec a aquestes empreses, però no 

tindran forma de contingència d’ajuda a l’exportació sobre activitats d’exportació. 

L’estratègia té per objectiu limitar el risc associat amb la concessió de préstecs operatius sobre aquestes 

empreses més greument afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, i així garantir la continuïtat de les 

seves activitats. 

La mesura dona cobertura a garanties sobre préstecs operatius amb un venciment i mida limitats. També 

limita el risc que pren l’Estat a un màxim del 50%. Això garanteix que el suport estigui disponible en condicions 

favorables i limitat a aquells que ho necessiten durant la situació actual. Les mesures també comporten una 

remuneració i garantia mínimes per assegurar que l’ajuda es canalitza efectivament pels bancs i altres 

institucions financeres a aquells beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 9 d’abril, la Comissió ha aprovat dos plans d’ajuda de Croàcia, de mil milions d’euros, per a donar 

suport a l’economia croata en el context actual. El suport sota els dos plans d’ajuda tindrà forma de préstecs 

a interès zero i préstecs amb tipus d’interès bonificats, respectivament. Ambdós plans tenen per objectiu 

millorar l’accés a liquiditat a aquelles empreses que es troben més greument afectades per l’impacte econòmic 

del coronavirus, i així garantir la continuïtat de les seves activitats. 

Els préstecs a interès zero no excedeixen el valor nominal de 800 000 euros per empresa; els préstecs 

bonificats tenen una mida, venciment i tipus d’interès limitats. Aquest fet garanteix que el suport estigui 

disponible en condicions favorables i limitat a aquells beneficiaris que ho necessitin. La mesura també 

garanteix que l’ajuda es canalitzi efectivament als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 17 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla de subvencions directes croata, de 30 milions HRK (4 milions 

d’euros aprox.), per a donar suport al sector pesquer i aqüicultor en el context actual. 

El suport té per objectiu garantir que les empreses actives al sector, que estiguin experimentant dificultats de 

liquiditat a causa de la pandèmia, puguin seguir mantenint les seves activitats durant i després de la crisi. 

El pla serà aplicable a tot el territori croat, estarà obert a totes les empreses actives al sector pesquer i 

aqüicultor, incloent les actives en la pesca marina comercial (pesca de captures), granges de marisc, granges 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_640
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de peixos d’aigua tèbia (ciprínid) i d’aigua freda (salmònid), processament de productes pesquers i aqüicultors 

i cooperatives de pesca. 

El suport no superarà els 120 000 euros per empresa i l’ajuda només es concedirà fins el 31 de desembre de 

2020.  

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 12 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia, de 2 450 milions HRK (322 milions d’euros aprox.), 

de garanties sobre préstecs i préstecs subvencionats a micro-empreses i PIMES afectades pel coronavirus. El 

suport tindrà forma de préstecs subvencionats i de garanties estatals sobre préstecs. 

La mesura serà gestionada per HAMAG-BICR, l’Agència Croata per a PIMES, Innovacions i Inversions. La mesura 

té per objectiu millorar l’accés a finançament extern de les micro-empreses i PIMES que es troben més 

greument afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, i així garantir la continuïtat de les seves activitats. 

El suport dona cobertura a préstecs de capital circulant i a garanties sobre préstecs de capital circulant amb 

un venciment i una mida limitats; està limitat en el temps i limita el risc que pren l’Estat; concedeix la 

remuneració adequada per a les garanties; conté garanties per a assegurar que l’ajuda es canalitza de manera 

efectiva pels bancs o altres institucions financeres als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí.  

 

Dinamarca – actualitzat a data de 15 de maig 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 

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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_681
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_875
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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. 

 

• Els autònoms i els treballadors de petites empreses amb menys de 10 treballadors que estan fent front 

a pèrdues d’un mínim del 30% o més, rebran una compensació del 75%, fins a un màxim de 23 000 

DKK (3 000 euros) de subvencions directes per mes. Si l’autònom o el propietari del petit negoci també 

és treballador del mateix, la compensació serà de 46 000 DKK (6 000 euros). Les compensacions seran 

subjectes a impostos. 

 

• Els negocis que puguin demostrar unes pèrdues de més del 40% des de l’inici del brot de COVID-19 

seran elegibles per a compensacions directes d’entre el 25% (en el cas de pèrdues d’ingressos del 40% 

al 60%) i el 80% (en cas de pèrdues d’ingressos del 80% al 100%) del seus costos fixes, incloent el 

lloguer. Els negocis que s’han vist obligats a tancar per ordre del govern rebran el 100% de 

compensació pels seus costos fixes. 

 

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

 

• El Banc Nacional Danès (Danmarks Nationalbanken) ha anunciat una estratègia de préstecs, que 

permetrà als bancs prestar al -0,5% enlloc del tipus de préstec del 0%, que estava prevista per a posar 

un límit al tipus dels préstecs. 

 

• El banc comercial Danske Bank permetrà a les empreses a ajornar els pagaments; el cobrament 

d’interessos negatius es suspendrà durant la resta d’aquest any i les PIMES rebran una oferta per 

pagaments amb targetes de crèdit que només es carregaran al cap de tres mesos.  

• S’ampliaran els terminis de pagament d’impostos sobre la renta i sobre el valor afegit de fins a 4 

mesos. 
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• En temes de contractació pública, es podran avançar pagaments de productes i serveis públics fins a 

1 milió DKK; no s’imposaran sancions de compra pública, si l’acció sancionable és a causa del 

coronavirus.  

• El govern negociarà amb els municipis i les regions la possibilitat d’una relaxació pressupostària. 

• Els beneficis del mecanisme de l’atur seran canviats a causa de la dificultat de trobar feina amb les 

circumstàncies actuals. Aquells que des del 9 de març ha utilitzat els seus beneficis podran ser 

readmesos dins el mecanisme sobre l’atur abans del 9 de juny i rebre 3 mesos més de beneficis. 

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 

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. 

A data de 30 de març, la Comissió Europea ha aprovat un mecanisme de garantia, d’un bilió DKK (130 milions 

d’euros aprox.) per a PIMES amb activitats d’exportació afectades pel coronavirus. Les mesures que tindran 

forma de garanties estatals sobre préstecs i crèdits, seran accessibles per a PIMES que les seves exportacions 

suposin mínim un 10% dels seus ingressos anuals, fins al punt que experimentin o esperin experimentar una 

baixada dels seus ingressos d’un mínim del 30% comparat amb els ingressos abans del brot de coronavirus a 

Dinamarca. Les mesures també seran disponibles per a sub-proveïdors  d’aquestes empreses si aquest sub-

proveïdors són també PIMES. Les garanties donaran suport als préstecs a aquestes PIMES però no adoptaran 

la forma d’ajuda a l’exportació supeditada a les activitats d’exportació. 

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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_515
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El mecanisme té com a objectiu limitar el risc associat a l’emissió de préstecs operatius a aquelles empreses 

que es veuen més afectades per l’impacte econòmic del brot de coronavirus, assegurant així la continuació de 

les seves activitats. 

Les mesures daneses donen cobertura a garanties sobre préstecs operatius amb un venciment i magnitud 

limitats. També està limitat el risc que pren l’Estat a un màxim del 80%. D’aquesta manera es garanteix que el 

suport estigui disponible ràpidament i en condicions favorables i es limiti a les empreses que ho necessitin. 

Per tal d’assolir l’objectiu, les mesures també suposen una remuneració i garanties mínimes per tal d’assegurar 

que l’ajuda sigui canalitzada a través dels bancs o altres institucions  financeres als beneficiaris. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 3 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat el Mecanisme Danès de préstecs per donar suport al Fons 

de Garantia de Viatges, d’1,5 bilions DKK (200 milions d’euros aprox.) per a les cancel·lacions de viatges a causa 

del brot de coronavirus. El Fons de Garantia de Viatges, reemborsa als viatgers l’import en cas de 

cancel·lacions. Aquesta mesura, dona cobertura als paquets de viatge que han estat cancel·lats a causa 

d’aquestes circumstàncies excepcionals i les subseqüents restriccions de viatge imposades pel govern danès. 

El préstec té per objectiu garantir la liquiditat suficient disponible per a les agències i organitzacions de viatges 

per a fer front als danys causats al mercat de paquets de viatge; preservar la continuïtat de l’activitat 

econòmica durant i després del brot de COVID-19; garantir la ràpida liquidació de devolucions i 

reemborsaments a viatgers.  

La quantitat de préstec està pensada per a donar cobertura a les necessitats de liquiditat del Fons per al futur 

previsible. El contracte de préstec es podrà firmar fins a finals d’aquest any i la duració està limitada a 6 anys. 

El govern danès s’assegurarà que el préstec al Fons estarà completament dedicat al reemborsament dels 

contractes de paquets de viatge cancel·lats a causa del brot. La mesura donarà certesa als consumidors 

afectats a qui se’ls ha cancel·lat els seus viatges durant la pandèmia.  

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia d’ajuda danesa de 40 mil milions DKK (5,4 

mil milions d’euros aprox.) que compensa a empreses particularment afectades pel brot de coronavirus, amb 

un màxim de 60 milions DKK (8 milions d’euros aprox.) per empresa. 

Les empreses privades registrades al Registre Central de Negocis Danès, CVR, que provin una baixada dels seus 

ingressos de més del 40% a causa del coronavirus dins el període del 9 de març al 9 de juny de 2020, tindran 

dret a una compensació pels danys soferts. Seran compensats en part o totalment pels costs fixes que hagin 

de seguir suportant. Les autoritats daneses preveu varis nivells de compensació depenent del nivell de la 

baixada del volum d’ingressos. La quantitat d’ajuda màxima per empresa serà de 60 milions DKK, uns 8 milions 

d’euros aproximadament. 

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_576
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_541
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A data de 15 d’abril, la Comissió ha aprovat una garantia pública danesa, de fins a 137 milions d’euros, d’una 

línia de crèdit rotativa a favor de la companyia aèria Scandinavian airline SAS. La mesura té l’objectiu de 

compensar a la companyia els danys ocasionats pel brot de coronavirus. SAS és una xarxa major de línies aèries 

que operen a Dinamarca, Noruega i Suècia. La seva seu principal es troba a l’aeroport de Copenhagen, i en 

circumstancies normals, proporciona dos terços de la connexió aèria intra-escandinava. Amb la pandèmia, ha 

sofert una important reducció dels seus serveis, provocant grans pèrdues d’explotació. 

La mesura instada per Dinamarca pretén compensar parcialment els danys de SAS provocats per la imposició 

de restriccions de viatge introduïdes per Dinamarca per tal de limitar la propagació del virus. El suport tindrà 

forma de garantia estatal a favor del SAS, amb una línia de crèdit rotativa de fins a 137 milions d’euros. 

El dany exacte sofert es quantificarà després de la crisi i estarà basat en els comptes operatius de la companyia 

pel 2020. El mètode de quantificació estarà subjecte a la prèvia aprovació de la Comissió. En cas que l’ajuda 

danesa sigui superior als danys realment soferts, s’activarà un mecanisme de recuperació, i el suport públic 

excedent dels danys reals serà retornat. Per tant, el risc de que l’ajuda estatal superi el dany real s’exclou. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 30 d’abril, la Comissió ha aprovat una quatre estratègies daneses, de 970 milions DKK (130 milions 

d’euros aprox.), concedint ajornaments de pagaments tributaris i mesures similars per tal de millorar la 

liquiditat de les PIMES daneses que s’enfronten a dificultats causades pel coronavirus. 

El suport públic prendrà forma d’ajornaments tributaris i mesures similars en relació a l’IVA i al pagament dels 

tributs sobre la nòmina. El Parlament danès ha aprovat una “Llei sobre préstecs sense interessos 

corresponents a les declaracions de l’IVA, els tributs sobre les nòmines i el pagament anticipat de crèdits 

tributaris a causa del COVID-19”. Alguns abonaments de l’IVA, i dels tributs sobre la nòmina, que s’havien de 

pagar o que ja s’havien pagat en el context del brot de coronavirus, i que no es podien ajornar en vistes de la 

data d’adopció de la llei, seran reemborsats en forma d’instruments de crèdit sense interès. Així s’aconseguirà 

un tractament coherent de les diverses quotes a pagar durant la crisis. 

Les mesures estaran obertes a PIMES actives a la majoria de sectors. Les mesures tenen per objectiu millorar 

les dificultats de liquiditat que pateixen les empreses més greument afectades per la pandèmia, i així garantir 

que puguin continuar amb les seves activitats. 

L’ajuda es concedirà fins el 31 de desembre de 2020 i la data de finalització de l’ajornament (o la data de 

venciment dels instruments de crèdit dels tributs ja pagats) serà l’1 d’abril de 2021, i per tant anterior a la data 

límit del 31 de desembre de 2021. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 5 de maig, la Comissió ha aprovat dues estratègies daneses, de 2,2 mil milions DKK, (296 milions 

d’euros aprox.), per a donar suport a les start-ups en el context del coronavirus. La primera estratègia es 

destina a empreses en les seves etapes inicials, mentre que la segona estratègia s’enfoca per a les empreses 

SAS%20is%20a%20major%20network%20airline%20operating%20in%20Denmark,%20Sweden%20and%20Norway.%20It%20has%20its%20main%20hub%20at%20Copenhagen%20airport%20and,%20under%20normal%20circumstances,%20provides%20two-thirds%20of%20intra-Scandinavian%20air%20connectivity.%20Since%20the%20start%20of%20the%20coronavirus%20outbreak,%20SAS%20has%20suffered%20a%20significant%20reduction%20of%20its%20services,%20resulting%20in%20high%20operating%20losses.%20%20Denmark%20notified%20to%20the%20Commission%20an%20aid%20measure%20to%20partly%20compensate%20SAS%20for%20the%20damage%20suffered%20due%20to%20the%20cancellation%20or%20re-scheduling%20of%20its%20flights%20as%20a%20result%20of%20the%20imposition%20of%20travel%20restrictions%20introduced%20by%20Denmark%20to%20limit%20the%20spread%20of%20the%20coronavirus.%20%20The%20support%20will%20take%20the%20form%20of%20a%20State%20guarantee%20on%20a%20revolving%20credit%20facility%20in%20favor%20of%20SAS.%20Denmark%20will%20guarantee%20up%20to%20approximately€137%20million%20of%20such%20revolving%20credit%20facility.%20%20The%20exact%20damage%20suffered%20by%20SAS%20as%20a%20result%20of%20the%20outbreak%20will%20be%20quantified%20after%20the%20coronavirus%20crisis,%20based%20on%20the%20airline's%20operating%20accounts%20for%20the%20year%202020.%20The%20method%20used%20to%20quantify%20the%20damage%20will%20be%20subject%20to%20the%20Commission's%20prior%20approval.%20Furthermore,%20should%20the%20Danish%20public%20support%20exceed%20the%20damage%20actually%20suffered%20by%20SAS%20due%20to%20the%20coronavirus%20outbreak%20a%20claw-back%20mechanism%20will%20be%20activated.%20In%20other%20words,%20all%20the%20public%20support%20received%20by%20SAS%20in%20excess%20of%20the%20actual%20damage%20suffered%20will%20be%20have%20to%20be%20returned%20to%20Denmark.%20The%20risk%20of%20the%20State%20aid%20exceeding%20the%20damage%20is%20therefore%20excluded.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_793
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que ja han rebut capital de risc. El suport tindrà forma de préstecs i estarà gestionant per el Fons d’Inversió 

Pública de l’Estat Danès, Vaekstfonden. 

Les mesures tenen per objectiu crear incentius per a inversions privades a les start-ups i també a garantir la 

continuïtat del desenvolupament d’aquestes empreses durant i després de la pandèmia. Amb les mesures, la 

concessió de préstecs també generarà inversions d’equitat privades o altres préstecs privats. 

El suport dona cobertura a préstecs d’inversió i de capital de treball amb una mida i venciment limitats; els 

préstecs es concediran fins a finals d’any, estan limitats en el temps i garanteixen una remuneració adequada.  

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 15 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia danesa per a donar suport al mercat 

d’assegurances de crèdit comercial en vistes de la crisi. 

L’assegurança de crèdit comercial protegeix a les empreses que subministren bens i serveis del risc de no 

pagament per part dels seus clients. L’estratègia garanteix que les assegurances de crèdit comercial continuen 

disponibles per a totes les empreses, evitant així la necessitat dels compradors de béns i serveis de pagar de 

manera avançada, i així reduir immediatament les seves necessitats de liquiditat. 

Les asseguradores de crèdit comercial s’han compromès amb el govern danès a mantenir el seu nivell actual 

de protecció malgrat les dificultats econòmiques a les que s’enfronten les empreses a causa de la pandèmia; 

la garantia està limitada a donar cobertura al crèdit comercial originat fins a finals de 2020; l’estratègia està 

oberta a totes les asseguradores de crèdit comercial a Dinamarca; el mecanisme de garantia assegura que el 

risc es comparteix entre les asseguradores i l’Estat, fins a un volum de 5 mil milions DKK (670 milions d’euros 

aprox.), i proporciona una xarxa de protecció addicional de fins a 30 mil milions DKK (4 mil milions d’euros 

aprox.) en total si es necessita; la quota de garantia proporciona una remuneració suficient a l’Estat danès. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Eslovàquia – actualitzat a data de 21 d’abril de 2020 

• El govern eslovac, que va jurar càrrec el 23 de març, encara no ha pres cap mesura però ha anunciat 

que les seves prioritats seran reduir l’impacte del coronavirus a l’economia i millorar l’entorn dels 

negocis. Estan treballant sobre una proposta de Llei coronavirus, amb 42 mesures que s’adoptaran 

properament. 

A data de 21 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia eslovaca, de 2 mil milions d’euros, per a donar 

suport a la preservació de llocs de feina i als autònoms afectats per la pandèmia i per les mesures 

d’emergència preses per l’estat. La mesura consistirà en subsidis salarials que permetran a les autoritats 

eslovaques finançar part dels costs salarials (incloses les contribucions dels empresaris a la seguretat 

social) de les empreses que, a causa del coronavirus, s’haguessin vist forçats a acomiadar treballadors. La 

compensació beneficiarà als empresaris que preservin llocs de feina malgrat l’obligació de cessar o reduir 

les activitats econòmiques basada en les mesures estatals d’emergència. L’estratègia també permet a les 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_897
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autoritats eslovaques compensar als autònoms afectats per una baixada d’ingressos a causa de la crisi o 

de la imposició de restriccions a les seves operacions. 

Les estimacions mostren que la mesura donarà suport als llocs de feina de fins a 400 000 treballadors i fins 

a 300 000 autònoms. El suport es concedirà per a donar cobertura a part dels costs salarials i de les 

contribucions de la seguretat social dels treballadors afectats per les mesures estatals d’emergència; i per 

als autònoms i empresaris afectats per la reducció d’ingressos per a compensar parcialment la mencionada 

reducció. 

La mesura concedirà el suport a les empreses si es comprometen a mantenir els llocs de feina fixes al 

personal que en cas de no rebre ajuda haurien d’acomiadar. La intensitat de l’ajuda no supera el màxim 

del 80% fixat al Marc Temporal. 

Pels autònoms i empresaris afectats, l’ajuda màxima no superarà els 100 000 euros per empresa activa al 

sector primari de producció agricultora, 120 000 euros per empresa activa en el sector pesquer i aqüicultor 

i 800 000 euros per a les empreses d’altres sectors. La durada màxima de les mesures de suport és de 

dotze mesos. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Eslovènia – actualitzat a data de 30 d’abril de 2020 

• El banc pública d’exportacions i desenvolupament SID Bank podria adoptar una segona ronda de 

mesures anticícliques si no es para el contagi. (Com un Fons especial anticíclic; Estratègies de garantia 

per alguns sectors; instruments d’assegurances per a empreses exportadores, incloent la mitigació de 

la disrupció de la cadena de valors. 

• Llei atorgant pagament de compensacions per a empreses que han acomiadat temporalment mínim 

al 30% dels seus treballadors a causa de disrupcions en els subministraments o una baixada en la 

demanda. Els treballadors acomiadats temporalment tenen dret al 80% del seu salari mitjà dels tres 

passats mesos, els empresaris han de donar cobertura a un 60% de la quantitat i l’estat al 40% restant 

(en els casos que el treballador es trobi confinat per malaltia l’estat dona cobertura al 80% total). El 

cost inicial estimat per al pressupost és de 50 milions d’euros. L’empresari ha de mantenir el lloc de 

feina durant un mínim de 6 mesos des de l’acomiadament temporal. Els empresaris podran utilitzar 

aquesta ajuda estatal només una vegada i duran un màxim de tres mesos consecutius. Els empresaris 

que siguin deutors tributaris, hagin violat la legislació laboral o tinguin procediments d’insolvència 

oberts no poden sol·licitar aquesta ajuda. 

• Uns 600 milions d’euros destinats a préstec (amb flexibilitat màxima en relació a la devolució del 

préstec i moratòria) que venen del banc públic d’exportació i desenvolupament SID Bank, més uns 200 

milions d’euros addicionals del SID Bank per a noves mesures financeres, préstecs i línies de crèdit, 

implementades directament o a través dels bancs per a donar liquiditat. 

• El Fons Eslovè d’Empresa posarà a disposició 115 milions d’euros per a PIMES, i Fons Eslovè de 

Desenvolupament Regional oferirà una estratègia per a permetre a les empreses reinvertir el deute. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_707
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• S’ampliaran els terminis per a presentar declaracions fiscals per als negocis, fins a l’estiu.  

• Les empreses poden sol·licitar exempcions fiscals de fins a 2 anys o pagar els impostos fins a 24 

pagaments en 2 anys. 

• Suspensió dels terminis als tribunals i jutjats i dels procediments administratius no urgents per tota la 

durada de l’epidèmia. 

• El Ministeri d’economia ha demanat als productors que organitzin la feina de tal manera que 

protegeixin la salut dels seus treballadors per tal de poder seguir funcionat malgrat l’epidèmia (tot i 

així alguns productors han aturat temporalment la producció). 

• Els autònoms podran aplaçar el pagament de les seves contribucions a la seguretat social durant els 

propers tres mesos (Abril, Maig, Juny) fins a dos anys. 

• Les empreses, associacions, cooperatives, agricultors i autònoms podran sol·licitar als bancs un 

aplaçament de 12 mesos per al pagament de crèdits, sota la condició que l’empresa era fins al moment 

solvent i pagava els impostos. Els bancs estan obligats a concedir els aplaçaments a restaurats, per 

exemple. Els bancs no poden denegar sense motius justificats la concessió dels aplaçaments. La 

mesura esta prevista que sigui vigent fins a 18 mesos després de finalitzar la crisi. 

• El govern podrà imposar restriccions comercial (de preus per exemple) per a garantir els suficients 

subministraments. 

• Els preus de l’electricitat per a les llars i els petits negocis es redueix un 20% de l’1 de març al 31 de 

maig. 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia “paraigües”, de 2 mil milions d’euros per a donar 

suport a l’economia eslovena en el context del coronavirus. El suport tindrà forma de subvencions directes, 

subsidis salarials, exempcions de pagament de les contribucions a la seguretat social, i reducció de certs tributs 

i taxes sobre l’aigua, garanties bancàries, ajornament del pagament de certs crèdits i pagaments 

compensatoris. 

Sobre les subvencions directes, els subsidis salarials, l’exempció de pagament de les contribucions a la 

seguretat social, la reducció de certs tributs i de taxes sobre l’aigua, l’ajornament de pagament de certs crèdits 

i de pagaments compensatoris, el suport per empresa no superarà els 800 000 euros (o els 100 000 euros o 

120 000 euros en el cas de l’agricultura i la pesca/aqüicultura, respectivament). 

Sobre les garanties estatals, les quotes de les primes de garantia estan en línia amb els nivells previstos al Marc 

Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 30 d’abril, la Comissió ha aprovat dues estratègies eslovenes, de 2 mil milions d’euros, per a donar 

suport a les empreses afectades pel coronavirus. El suport es concedirà de la següent manera: 

• 500 000 euros en forma de rebaixes i exempcions de lloguer per a arrendataris d’immobles comercials 

gestionats per organismes públics eslovens; 

• 2 mil milions d’euros en forma de garanties públiques sobre préstecs d’inversió i de capital de treball. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_706
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Les dues mesures estaran obertes a totes les empreses actives al territori eslovè que s’enfrontin a dificultats 

a causa del coronavirus. L’objectiu de les estratègies és adreçar les necessitats de liquiditat d’aquestes 

empreses i ajudar-les a continuar amb les seves activitats, iniciar inversions i mantenir llocs de feina durant i 

després de la crisi. 

Sobre les rebaixes i exempcions de lloguer (subvencions directes), el suport per empresa no superarà els límits 

fixats al Marc Temporal. 

Sobre les garanties estatals, la quantitat de préstec subjacent per empresa al que dona cobertura la garantia 

està limitat a donar cobertura a les seves necessitats de liquiditat per al futur immediat; les garanties estan 

limitades a una durada màxima de cinc anys, i les quotes de les primes de garantia no superaran els nivells 

previstos al Marc Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Estònia – actualitzat a data de 28 d’abril de 2020 

A data de 30 de març, la Comissió Europea ha aprovat dos plans d’ajuda d’Estònia, de 1.75 mil milions d’euros,  

per a donar suport a l’economia del país en el context de la situació actual. Els dos plans d’ajuda estan destinats 

a ajudar a les empreses afectades pel brot de coronavirus: 

 

• El primer pla d’ajuda s’implementarà i administrarà per la Foundation KredEx, de caràcter públic. I 

estarà obert a totes les empreses, subjecte a algunes excepcions definides pel govern (per exemple 

l’exclusió de certes activitats o empreses actives a sectors com l’agricultura, el tabac, la clonació i la 

modificació genètica). 

• El segon pla d’ajuda serà implementat i administrat per la Fundació per al Desenvolupament Rural 

d’Estònia. Estarà obert a totes les empreses de tots els sectors per a tot el territori estatal. 

Ambdós plans d’ajuda oferiran suport en forma de provisió de garanties públiques sobre préstecs nous o ja 

existents o en forma de concessió de préstecs en condicions favorables. L’objectiu dels plans d’ajuda és ajudar 

als negocis a donar cobertura immediata al capital circulant o a les necessitats d’inversió. La gran majoria 

d’empreses a Estònia són PIMES. 

 

• La quantitat de préstec per empresa està lligat a les necessitats de liquiditat per al futur previsible. 

• Les garanties només es donaran fins a finals de 2020. 

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

• Les primes de garantia i els tipus d’interès no sobrepassen els nivells previstos al Marc Temporal 

de la Comissió. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_791
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_559
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• El Fons d’Assegurança de l’Atur d’Estònia donarà cobertura a les reduccions salarials, amb una 

quantitat de 250 milions d’euros per al període de març a maig. L’Estat compensarà els tres 

primers dies de baixes per malaltia. 

• Els autònoms seran beneficiaris d’una mesura d’ajuda fiscal anticipada. 

• Es suspenen temporalment els pagaments al Pilar II del fons de pensions. 

• L’estat compensarà els costos directes de la cancel·lació d’esdeveniments culturals i esportius a 

causa del coronavirus, amb fins a 3 milions d’euros. 

 

A data de 21 d’abril, la Comissió ha aprovat vuit plans d’ajuda estonians, de 75, 5 milions d’euros, en forma de 

subvencions directes i avantatges de pagaments per a concedir liquiditat a les empreses afectades per la 

pandèmia. 

 

El suport es concedirà de la manera següent: 

 

• 10 milions d’euros en forma de subvencions directes per a les petites empreses que busquin 

transformar els seus productes, serveis, processos i model de negoci per tal de donar suport a la seva 

viabilitat. 

• 14 milions d’euros en forma de subvencions directes per a donar suport a les empreses que inverteixin 

en projectes de desenvolupament per a donar suport a la seva viabilitat. 

• 5 milions d’euros en forma de subvencions directes per a empreses en el sector del turisme que 

busquin reestructurar les seves activitats, per a desenvolupar productes i/o serveis nous, o per a 

canviar els seus models de negocis com a resultat de la pandèmia. 

• 25 milions d’euros en forma de subvencions directes a empreses en el sector del turisme per tal de 

mitigar els danys soferts a causa del coronavirus. 

• 20 milions d’euros en forma de subvencions directes a empreses i organitzacions actives als sectors 

de la cultura i l’esport afectades pel coronavirus. 

• 250 000 euros en forma d’avantatges de pagament a les empreses subministradores de productes o 

serveis a la ciutat de Tallinn. 

• 250 000 euros en forma d’exempció a les sancions a les empreses que no hagin pogut portar a terme 

a temps comandes a des de la ciutat de Tallinn. 

• 1 milió d’euros en forma de reducció de contractes de lloguer i de tarifes d’ús als arrendataris de 

propietat municipal a la ciutat de Tallinn. 

El suport no superarà els 800 000 euros per empresa i estarà limitat a 100 000 euros per empresa activa a 

la producció de productes de l’agricultura, i 120 000 euros per empresa activa al sector pesquer i 

aqüicultor. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_711
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A data de 28 d’abril, la Comissió ha aprovat dos plans d’ajuda estonians addicionals per a donar suport a 

l’economia durant la crisi actual. Els nous plans d’ajuda complementen les mesures ja aprovades amb 

anterioritat. 

 

Les dues mesures, compartiran i seran finançades per el pressupost d’1,75 mil milions d’euros estimat per a 

les mesures ja aprovades amb anterioritat, i consistiran en:  

 

• Un primer pla d’ajuda, que s’implementarà i administrarà per l’empresa pública Foundation KredEx. 

L’ajuda sota aquesta mesura tindrà forma de garanties públiques, préstecs i de tipus d’interès 

bonificats per a préstecs. La mesura estarà oberta a les empreses actives a tots els sectors. 

 

• El segon pla d’ajuda, s’implementarà i administrarà per l’empresa pública Estonian Rural Development 

Foundation. Es dedicarà a concedir liquiditat a través de garanties públiques i préstecs a empreses 

actives en els sectors agrícola, pesquer i de processament d’aliments, així com a les empreses de les 

àrees rurals. 

 

Les mesures tenen per objectiu millorar l’accés a liquiditat d’aquelles empreses que es troben més greument 

afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, i així garantir la continuïtat de les seves activitats, iniciar 

inversions i mantenir llocs de feina. 

 

El suport no superarà els 100 000 euros per empresa activa en sector primari de producció de productes 

agrícoles, 120 000 euros per empresa activa en el sector pesquer i aqüicultor, i 800 000 euros per empresa 

activa a la resta de sectors. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Finlàndia – actualitzat a data de 10 de juny de 2020 

• Finnvera, l’empresa pública finesa de finançament, ha augmentat la seva capacitat de finançament en 

10 mil milions d’euros per a tenir un total de 12 mil milions d’euros. 

• Els centres ELY (centres regionals per al desenvolupament econòmic, transport i el medi ambient, 

emmarcats dins els ministeris corresponents) destinaran 50 milions d’euros a les PIMES, 

particularment les del sector serveis. 150 milions d’euros estaran disponibles per a les empreses, 

incloent el sector creatiu, el sector turístic, i les cadenes de subministrament a través de la Xarxa de 

Negocis de Finlàndia. 

• Es posposen els pagaments d’impostos i contribucions per a pensions. Finnvera ha simplificat el 

procediment de sol·licitud a 3-4 dies. Han posat a disposició més recursos de consell i suport. Els 

emprenedors, incloent els free-lancers, autònoms i  comerciants individuals, seran elegibles per als 

subsidis de l’atur. 

• Es destinaran 500 000 euros per a serveis de suport i assessoria a emprenedors. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_763
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• Els fons de pensions invertiran mil milions d’euros en pagarés. Un grup de treball de finançament 

d’empreses de crisis està investigant els problemes de finançament a nivell nacional, europeu i global. 

El grup està dirigit pel Sub-Secretari d’Estat de PIMES. Les reunions del grup de treball es celebren en 

3 formats:  

- Entre els organismes del govern. 

- Entre els òrgans del govern i Finance Finland (FFI) que representa els interessos del sector financer 

finès (bancs, asseguradores de vida i altres asseguradores, empreses de pensions de treballadors, 

cases de finançament, empreses de gestió de fons i agències de valors que operen a Finlàndia). 

- Entre òrgans del govern, Finance Finland i els bancs. 

El grup treballa d’una manera no procedimental, pragmàtica i informalment per tal de prendre 

decisions ràpides. Contribueix a la ràpida preparació d’iniciatives, comprovant la viabilitat i el 

compromís de les diferents parts a les iniciatives.  

• L’Autoritat de Supervisió Financera (FIN-FSA), amb cooperació amb les autoritats europees i fineses, 

ha anunciat un número de mesures per a fomentar la provisió de crèdit i minimitzar les disrupcions al 

mercat. Han disminuït els requisits de capital a les institucions de crèdit fineses. La reducció 

s’implementa retirant l’amortidor de risc sistèmic i ajustat els requisits específics de crèdit de les 

institucions per a que els requisits d’amortització estructural de totes les institucions de crèdit 

descendeixin 1 punt de percentatge. La decisió del FIN-FSA incrementarà la capacitat de préstec dels 

bancs finesos a aproximadament 52 mil milions d’euros. Aquest fet, juntament amb les decisions dels 

supervisors macro prudencials d’altres països, incrementarà la capacitat de préstec imputada de les 

institucions de crèdit als negocis finesos i a les llars en 30 mil milions d’euros. 

A data de 21 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia finesa, de 2 mil milions d’euros, per a donar suport 

a l’economia en el context actual. La mesura serà gestionada i implementada per l’empresa pública, Finnvera 

Plc.. El suport tindrà forma de garanties estatals sobre préstecs nous d’inversió i de capital circulant; i de 

préstecs bonificats amb tipus d’interès favorables, d’inversió i de capital circulant. 

L’objectiu de l’estratègia és concedir liquiditat a les empreses afectades pel brot i facilitar així la continuïtat 

de les seves activitats, el manteniment dels llocs de feina i l’opció d’iniciar inversions.  

La quantitat de préstec subjacent per empresa està limitat a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per 

al futur previsible; els préstecs bonificats només es concediran fins a finals d’aquest any; els préstecs bonificats 

i les garanties sobre préstecs estan limitats a una durada màxima de sis anys i les primes de garantia i els tipus 

d’interès reduïts no superen els nivells previstos al Marc Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda finès, per a donar suport a l’economia en el context 

del coronavirus. El suport tindrà forma de subvencions directes, injeccions d’equitat, avantatges fiscals 

selectius i avançaments de pagaments, així com avançaments reemborsables, garanties estatals i préstecs. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_705
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La mesura té per objectiu millorar l’accés a liquiditat per aquelles empreses que es troben més greument 

afectades per l’impacte econòmic del brot de coronavirus, i així permetre que segueixin amb les seves 

activitats, que comencin inversions i puguin mantenir els llocs de feina. 

La mesura estarà oberta a totes les empreses amb excepció d’aquelles actives al sector primari agrícola, i als 

sectors pesquer i aqüicultor. 

El suport no superarà els 800 000 euros en cap de les seves formes, i no es podrà concedir a aquelles empreses 

que ja es trobaven en dificultats el 31 de desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 6 de maig, la Comissió ha aprovat dues estratègies fineses, de 40 milions d’euros, per a donar suport 

als sectors agrícola i pesquer en el context del coronavirus. El suport tindrà forma de subvencions directes i 

l’objectiu de les mesures és ajudar a les empreses amb els problemes de liquiditat causats pel coronavirus, 

donant cobertura a part dels seus costs operatius de salaris, lloguers i altres necessaris per a continuar les 

seves activitats. 

L’ajuda màxima per empresa no supera els 100 000 euros per empresa activa en el sector de producció agrícola 

i 120 000 euros per empresa activa al sector pesquer i aqüicultor. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 28 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia finesa, de 600 milions d’euros, per a 

donar suport a les empreses del sector marítim afectades per la pandèmia. El suport tindrà forma de garanties 

estatals sobre préstecs de capital de treball i serà directament gestionat per la Tresoreria Estatal Finesa.  

L’estratègia serà accessible als operadors marítims que són essencials per a mantenir la seguretat del 

subministrament de Finlàndia durant el brot de coronavirus. L’objectiu de la mesura és ajudar a les empreses 

del sector marítim a donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital de treball, a mantenir llocs 

de feina i a tenir la solvència suficient per a continuar amb les seves activitats, que són vitals per a garantir el 

tràfic marítim i garantir els subministraments essencials a Finlàndia. 

La quantitat subjacent de préstec per empresa està limitada a donar cobertura a les necessitats de liquiditat 

per al futur immediat; les garanties només es concediran fins a finals d’aquest any, les garanties estan 

limitades a una duració màxima de sis anys; les quotes de prima de garantia estan en línia amb els nivells 

mínims previstos al Marc Temporal; el risc pres per l’Estat està limitat al 90%. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 10 de juny, la Comissió ha aprovat els plans finesos de contribuir a la recapitalització de Finnair a 

través de la subscripció de noves accions per part de l’Estat a l’emissió de drets llançada per Finnair el 10 de 

juny de 2020, a conseqüència de la pandèmia. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_692
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_824
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_966
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Finlàndia és l’accionista més gran de Finnair, amb un 55,8% de les accions. S’espera que l’ampliació de capital 

sigui d’aproximadament 500 milions d’euros. Es preveu que l’Estat rebi drets de subscripció de noves accions 

per un import de 286 milions d’euros, que correspondrien al seu nivell de participació actual. Les accions 

restants s’oferiran al mercat, subjecte a drets de subscripció prèvia d’altres accionistes existents. 

La mesura no superarà el mínim necessari per a garantir la viabilitat de Finnair i restaurar la posició de capital 

anterior a la pandèmia; la retribució de l’Estat per la inversió serà adequada. La mesura té com a objectiu 

fomentar les inversions de mercat mantenint les garanties necessàries per limitar la distorsió de la 

competència. 

Per a més informació feu clic aquí. 

França – actualitzat a data de 30 de juny de 2020. 

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. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1032
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
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• 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. 

A data de 30 de març, la Comissió Europea ha aprovat el pla d’ajuda francès, d’1,2 mil milions d’euros per a 

donar suport a les petites i micro-empreses i als autònoms afectats per les repercussions del brot de 

coronavirus.  

Les mesures d’ajuda tindran forma de subvencions directes per a permetre que els beneficiaris puguin fer 

front als seus costs operatius en la difícil situació. Els beneficiaris son empreses amb un màxim de 10 

treballadors i una facturació anual que no superi un milió d’euros. Les empreses elegibles son aquelles que els 

seus negocis s’han vist obligats a tancar per decisió de l’administració com a resultat del brot de coronavirus, 

o per què la seva facturació mensual durant el mes de març 2020 ha caigut un 70% en comparació amb la seva 

facturació del mateix període l’any 2019. Les subvencions no excediran els 3 500 euros per empresa. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’1 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat l’estratègia francesa que ajorna el pagament per part de les 

companyies aèries de determinats impostos aeronàutics per tal que s’adapti a la normativa europea sobre 

ajudes estatals. L’objectiu de l’estratègia  és compensar a les companyies aèries per l’impacte econòmic que 

han sofert a causa del brot de coronavirus. L’estratègia serà accessible a les línies aèries amb llicència operativa 

a França, i oferirà la possibilitat d’ajornar el pagament de certs impostos aeronàutics que es meritarien entre 

març i desembre de 2020 a ser pagats després de l’1 de gener de 2021 i fins a 24 mesos més tard. L’objectiu 

principal de l’estratègia és reduir la pressió sobre la liquiditat de les companyies aèries. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 12 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia francesa, de 10 mil milions d’euros, per 

a donar suport al mercat domèstic d’assegurança de crèdit en el context del brot de coronavirus. 

L’estratègia garanteix que les assegurances de crèdit comercial segueixin disponibles per a totes les empreses, 

evitant la necessitat dels compradors de béns i serveis de pagar anticipadament i així reduint les seves 

necessitats immediates de liquiditat. 

L’estratègia de garantia de productes d’assegurança només s’ofereixen per a poder compensar la falta d’oferta 

privada suficient; la garantia només es concedirà fins a finals de 2020; i els productes d’assegurança garantits 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
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per l’estat poder ser oferts per totes les asseguradores de crèdit a França; el mecanisme de garantia assegura 

el repartiment de riscs entre els seus usuaris; i les quotes de les primes de garantia suposen una remuneració 

suficient per a l’estat francès. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 15 d’abril, la Comissió ha aprovat la prolongació i modificació dels “Fons de solidarité” francesos, 

l’estratègia d’ajuda per a petites i micro-empreses i als autònoms que es trobin en dificultats financeres 

temporals a causa del coronavirus. 

La mesura té un pressupost estimat de 1,7 mil milions d’euros per març de 2020 i 2,9 mil milions d’euros per 

abril de 2020. 

El suport prendrà forma de subvencions directes que permetran als beneficiaris fer front als seus costs 

operatius en aquesta difícil situació. Els beneficiaris són empreses amb un màxim de 10 treballadors i que 

tinguin uns ingressos anuals que no superin el milió d’euros anual. Les empreses són elegibles si el seu negoci 

s’ha tancat per decisió de l’administració a causa de la pandèmia o si els seus ingressos mensuals durant març 

i/o abril 2020 han s’han reduït un 50% comparat amb el mateix període de l’any anterior.  

La modificació incrementa el nivell fins a l’ajuda màxima que pot ser concedida, 8 000 euros. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 20 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia “paraigües” francesa, de 7 mil milions d’euros, per 

a donar suport a les PIMES i a grans empreses afectades per la pandèmia. 

La mesura és un Marc Temporal Nacional per a Ajudes Estatals a França i permet la següent concessió d’ajuda: 

• Quantitat d’ajuda limitada en forma de subvenció directa, injeccions d’equitat, avançaments 

reemborsables i préstecs bonificats, fins a un màxim nominal de 100 000 euros per empresa activa al 

sector primari agricultor, 120 000 euros per empresa activa al sector pesquer i aqüicultor, i 800 000 

euros per empresa activa a la resta de sectors; 

• Garanties estatals per préstecs subjectes a assegurar que els bancs canalitzin l’ajuda estatal a 

l’economia real; i/o 

• Préstecs públics amb tipus d’interès favorables per a les empreses. 

La mesura permet que les autoritats franceses a tots els nivells, govern central, autoritats regionals i locals i 

altres cossos de l’administració, concedeixin ajudes i administrin estratègies relacionades amb la canalització 

de recursos estatals a través dels seus propis pressuposts. 

La mesura està destinada a PIMES i a grans empreses de tot el territori de França. L’ajuda es concedeix de 

manera directa, o si es tracta de garanties sobre préstecs, a través d’institucions de crèdit i altres institucions 

financeres com a intermediaris. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_665
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França garantirà que les normes d’acumulació d’ajudes es respectin, i l’estat serà apropiadament remunerat 

pels riscs presos. Si l’ajuda es canalitza a través de bancs comercials, aquests transmetran les avantatges a les 

empreses que necessitin suport. L’ajuda només es concedirà a empreses que no es trobaven en dificultats el 

31 de desembre de 2019 i l’ajuda només es concedirà fins a finals de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia francesa, de 150 milions d’euros, per a 

PIMES amb activitats d’exportació. El suport tindrà forma de garanties estatals sobre préstecs, serà accessible 

per a les empreses d’exportació franceses que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 1,5 mil milions d’euros. 

L’objectiu de la mesura és limitar el risc associat amb la concessió de préstecs a aquelles empreses 

d’exportació que es trobin més greument afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, i així garantir la 

continuïtat de les seves activitats. 

La garantia dona cobertura als préstecs operatius amb una mida i un venciment limitats; està limitat en el 

temps; també està limitat el risc que pren l’Estat fins a un màxim del 90%; concedeix remuneracions mínimes 

sobre les garanties; conté garanties adequades per a assegurar que l’ajuda es canalitza de manera efectiva 

dels bancs als beneficiaris. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 29 d’abril, la Comissió ha aprovat una mesura d’ajuda francesa consistent en una garantia de préstec 

de 5 mil milions d’euros, al grup Renault, per a mitigar l’impacte econòmic del coronavirus. La garantia dona 

cobertura d’un 90%, a diferència del 70% de l’estratègia de garantia general, per aquest motiu s’ha fet una 

comunicació separada. 

Renault s’ha vist obligat a tancar quasi totes les seves línies de producció i a cessar les activitats de venta a 

causa de les mesures que França ha pres per limitar la propagació del virus. Malgrat les mesures preses per 

tal de reduir costs i de passar el 90% de les jornades laborals dels seus treballadors de temps complet a temps 

parcial, no ha estat suficient per evitar la deterioració del capital circulant i la liquiditat de l’empresa. Per això 

necessita una garantia estatal per a garantir la liquiditat per a fer front a la crisi. 

La prima de la garantia es troba en línia amb el Marc Temporal, incrementant a mesura que passi el temps per 

tal d’encoratjar aviat un reemborsament; la garantia es concedirà abans del 31 de desembre d’aquest any; el 

préstec al que dona cobertura la garantia no pot superar el 25% dels ingressos de 2019 del grup Renault; la 

durada màxima de la garantia és de sis anys i no podrà donar cobertura a més d’un 90% del préstec. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 4 de maig, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda francès, de 7 mil milions d’euros, consistent en 

garanties públiques sobre préstecs i un préstec participatiu per a Air France per a concedir liquiditat a 

l’empresa de manera urgent. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_734
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_779
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Air France forma part del grup Air France-KLM, que té participació de l’estat francès; té un gran pes dins 

l’economia francesa i també en termes d’ocupació i connectivitat per a moltes regions, incloent les d’ultramar. 

També ha participat a la repatriació de ciutadans francesos i al transport d’equipament mèdic. Amb les 

restriccions de viatge imposades per tal de limitar la propagació del virus, la companyia aèria ha patit una 

reducció significativa dels seus serveis provocant grans pèrdues d’explotació. 

Per això necessita la garantia concedida per l’estat i el préstec participatiu, per tal d’obtenir la liquiditat vital 

per afrontar aquest període, abans de l’esperada recuperació de ventes una vegada s’aixequin les mesures de 

confinament de manera progressiva. 

Sobre la garantia estatal; les primes de garantia estan en línia amb el Marc Temporal i incrementaran a mesura 

que passi el temps per tal d’encoratjar a un reemborsament anticipat; la garantia es concedirà abans del 31 

de desembre de 2020; el préstec de la garantia no pot superar els 4 mil milions d’euros; la durada màxima de 

la garantia és de sis anys i no donarà cobertura a més del 90% del préstec. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’11 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia francesa, per a PIMES amb activitats 

d’exportació que estan afectades pel brot de coronavirus. 

El suport que tindrà forma de garanties estatals, serà accessible a les empreses franceses d’exportació que 

tinguin ingressos anuals inferiors a 1,5 mil milions d’euros. S’espera que la mesura mobilitzi 200 milions 

d’euros, i aquesta té per objectiu limitar el risc associat amb la concessió de garanties financeres a les 

empreses d’exportació afectades per la pandèmia, i assegurar així la continuïtat de les seves activitats. 

La mesura dona cobertura a garanties amb una mida i venciment limitats; les garanties només es concediran 

fins a finals d’any i limiten el risc que pren l’Estat a un màxim del 90%; les garanties es poden oferir a totes les 

empreses d’exportació de França; el mecanisme de garantia assegura que el risc es reparteix entre els usuaris; 

i les quotes de les primes de garantia suposen una remuneració suficient per a l’Estat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 5 de juny, la Comissió ha aprovat una estratègia “paraigües” francesa, de 5 mil milions d’euros, per 

a donar suport a la investigació, al desenvolupament, a la millora de les infraestructures de proves i de 

producció de productes rellevants per al coronavirus. 

L’objectiu de la mesura és estimular l’I+D de productes mèdics com vacunes, medicaments, equipament mèdic 

i hospitalari, incloent respiradors, i equipament i roba de protecció. La mesura també vol millorar la capacitat 

de construir ràpidament instal·lacions de producció d’aquests productes, així com millorar l’accés a la provisió 

de les matèries primes i els ingredients necessaris. 

El suport tindrà forma de subvencions directes, avançaments reemborsables i avantatges fiscals. Les garanties 

per a donar cobertura a les pèrdues es podran concedir també com a suma a les formes de suport 

mencionades o com una mesura d’ajuda independent. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_848
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A més a més, s’anima a les empreses que cooperin entre elles o amb organitzacions d’investigació per tal de 

beneficiar-se d’un bonus del 15% quan el projecte d’I+D es porta a terme en col·laboració transfronterera amb 

altres empreses o organitzacions o qual el projecte té suport de més d’un Estat membre. 

La mesura permet que es concedeixi ajuda per part de totes les autoritats franceses a tots els nivells, estatal, 

regional i local. Està oberta a totes les empreses de tots els sectors amb capacitats per a portar a terme les 

activitats mencionades. 

L’ajuda donarà cobertura a una part important dels costs dels projectes d’I+D, així com els costs d’inversió 

necessaris per a implantar les infraestructures de proves o per a crear noves instal·lacions de producció. Tots 

els projectes s’hauran de completar durant els sis mesos següents a la concessió de l’ajuda. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 30 de juny de 2020, la Comissió ha aprovat una estratègia, de 30 mil milions d’euros, de préstecs 

subordinats per a donar suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus. 

La mesura té per objectiu donar suporta l’accés a fons per a empreses de totes les mides per a poder 

continuar amb les seves activitats. La mesura estarà oberta a empreses actives a tots els sectors, amb 

excepció d’aquelles actives al sector financer. 

L’estratègia serà gestionada pel govern central, per administracions territorials i per altres autoritats de 

concessió d’ajudes, que seran qui concedirà directament els préstecs subordinats subvencionats. 

Per a grans empreses, els préstec subordinats no excediran dos terços de la despesa salarial o un 8,4% dels 

ingressos anuals el 2019, mentre que per a PIMES no superarà la despesa salarial o el 12,5% dels ingressos 

de 2019. Els preus dels préstecs subordinats és més alt que per a altres préstecs subvencionats normals per 

a reflectir la seva naturalesa que comporta més riscs. Com que la durada màxima dels préstecs subordinats 

serà de 7 anys, l’increment del marge de crèdit a causa de la subordinació també té com a addició un altre 

increment per a compensar la més llarga durada. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Grècia – actualitzat a data d’11 de maig de 2020 

• Posada a disposició de 500 milions d’euros amb col·laboració amb el Fons Europeu d’Inversions per 

afrontar el dèficit financer que pateixen les PIMES.  

• Ajornament de quatre mesos per al pagament de l’IVA per a les empreses que han hagut de tancar 

almenys 10 dies a causa del brot del COVID-19. 

A data de 3 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat el pla d’ajuda grec, de 2 mil milions d’euros per a donar 

suport a l’economia grega en el context del brot de coronavirus. El pla d’ajuda tindrà forma de garanties sobre 

préstecs, la mesura s’implementarà amb la concessió de garanties a través del Banc Hel·lènic de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1242
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Desenvolupament, HDB, a intermediaris financers. La mesura també garantirà parcialment préstecs de capital 

circulant elegibles originats per intermediaris financers. 

El pla d’ajuda està obert a totes les empreses amb l’excepció dels intermediaris financers, com els bancs, les 

empreses actives al sector de l’aqüicultura, a l’agricultura i a sectors no elegibles pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional. Permet concedir garanties sobre préstecs per ajudar als negocis a donar 

cobertura a les seves necessitats immediates sobre el capital de treball. 

El pla d’ajuda dona cobertura a garanties sobre préstecs operatius amb una mida i venciment limitats. També 

limita el risc que pren l’estat a un màxim del 80%, el risc es corba encara més amb una restricció que limita 

l’exposició de l’estat a un 40% del volum dels préstecs concedits per l’intermediari financer. Per tal d’assolir 

aquest objectiu, la mesura comporta una remuneració i unes garanties mínimes per assegurar que l’ajuda és 

canalitzada eficaçment pels bancs cap als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 7 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat el pla d’ajuda grec, de mil milions d’euros per a donar 

suport a les empreses afectades pel  brot de coronavirus.  

El pla d’ajuda està obert a les empreses actives a tots els sector i a tot el territori grec. Està destinat a empreses 

que tinguin dificultats financeres temporals a causa del coronavirus, tal i com demostra la reducció significativa 

de la seva activitat. L’estratègia ajudarà a garantir que la liquiditat segueixi estant disponible al mercat, per a 

fer front als danys infligits per la pandèmia i preservar la continuïtat de l’activitat econòmica durant i després 

del COVID-19. 

Els avançaments amortitzables seran desemborsats per l’Autoritat Independent d’Ingressos Públics, AADE, 

directament a les empreses, sense la intermediació dels bancs. El suport sota el marc d’aquest pla d’ajuda es 

concedirà fins el 30 de juny de 2020. 

Els avançaments amortitzables seran concedits només a empreses solvents fins al juny de 2020, de manera 

proporcionada per a posar remei a les conseqüències de les greus disrupcions causades per la pandèmia, les 

quantitats d’ajuda no superen els nivells previstos al Marc Temporal de la Comissió. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 d’abril de 2020, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda grec, d’1,2 mil milions d’euros per a donar 

suport a l’economia durant el brot de coronavirus. El pla d’ajuda està destinat a les PIMES afectades per 

l’impacte econòmic del COVID-19 i tindrà forma de subvencions. Té per objectiu donar cobertura a l’interès 

de les obligacions de deute existents (préstecs, emprèstits o descoberts bancaris  de venciment fix) fins a 800 

000 euros per empresa, per a un període de 3 mesos amb opció a una extensió de 2 mesos més. 

Les quantitats d’ajuda no superen les previstes al Marc Temporal; les subvencions es concedeixen només a 

empreses solvents i de manera temporal, i és proporcional a posar remei a les conseqüències de les greus 

pertorbacions causades per la situació actual. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_611
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Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 30 d’abril, la Comissió ha aprovat la modificació de Grècia de l’estratègia de garantia prèviament 

aprovada. Aquesta modificació estén l’àmbit de la mateixa i augmenta el seu pressupost fins a 2,25 mil milions 

d’euros. Les mesures de suport dins l’àmbit de l’estratègia estaran cofinançades per els Fons Estructurals de 

la UE (ESIF). 

El recentment creat Fons de Garantia COVID-19,  del Banc Hel·lènic de Desenvolupament serà responsable de 

la implementació de la mesura, que serà cofinançada per ESIF. Grècia decidirà com utilitzar els Fons 

Estructurals d’acord amb la normativa d’ESIF i amb la normativa d’ajudes estatals. 

La modificació és la següent: 

• L’estratègia serà accessible als autònoms i a les empreses del sector agrícola i aqüicultor. 

• A més a més de la concessió de garanties parcials per a préstecs elegibles de capital circulant que es 

van concedir sota la mesura inicial, l’estratègia ofereix ara la possibilitat de subvenció de les primes 

de garantia sobre els préstecs. Tindrà forma de subvencions directes del Fons de Garantia COVID-19. 

• El pressupost s’incrementa per 250 milions d’euros per donar cobertura a la subvenció de garanties, 

suposant així que el pressupost total esdevingui 2,25 mil milions d’euros. 

La duració de la mesura és fins el 31 de desembre de 2020, i dona cobertura a préstecs operatius amb una 

mida i venciment limitats; la mesura és proporcional per tal de posar remei a  les conseqüències de les greus 

pertorbacions causades pel coronavirus; i es quantitats d’ajuda no superen els nivells previstos al Marc 

Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 5 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia grega, de 10 milions d’euros, per a donar suport al 

sector de producció primari de la floricultura en el context actual. El suport serà accessible per a empreses de 

totes les mides actives al sector. 

El suport tindrà forma de subvencions directes, i té per objectiu garantir que aquestes empreses que estan 

experimentat dificultats de liquiditat, puguin mantenir les seves activitats durant i després de la crisi. 

El suport no superarà els 100 000 euros per empresa i es concedirà fins el 31 de desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’11 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia grega, de 500 milions d’euros, per a donar suport 

als autònoms, incloent als autònoms directors de petites empreses de sectors afectats pel coronavirus. La 

mesura proporcionarà un pagament únic de 800 euros per autònom, incloent autònoms directors d’empreses 

que donin feina a menys de 20 treballadors a sectors afectats per la pandèmia. La mesura té per objectiu 

compensar parcialment als beneficiaris elegibles per les pèrdues potencials d’ingressos a causa de la crisi. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_624
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_786
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_809
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La mesura concedeix un suport similar a un subsidi salarial; l’ajuda és proporcional ja que està calculada en 

referència al salari mínim nacional mensual a Grècia; el pagament estarà limitat al període del 17 de març al 

30 d’abril de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Hongria – actualitzat a data de 7 de maig  de 2020 

• Les empreses dels sectors greument afectats per la crisi estan exempts de pagar la contribució a la 

seguretat dels empresaris fins a finals d’any. 

• Les petites empreses sota el règim d’imposts xifrats estan exempts de pagar els impostos fins a finals 

de juny. 

• Les empreses del sector turístic estan exempts de pagar l’impost/contribució estatal sobre 

desenvolupament turístic fins a finals de juny.  

• Possibilitat per a les empreses de hoteleria i el sector agroalimentari i necessitats bàsiques de 

començar el servei de lliurament a domicili sense autorització prèvia.  

A data de 8 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia d’ajuda hongaresa, de 50 000 milions HUF 

(140 milions d’euros aprox.) per a donar suport a l’economia hongaresa en el context del brot de coronavirus. 

L’estratègia d’ajuda estarà gestionada per l’agència competent, l’Agència Hongaresa de Promoció de la 

Inversió, HIPA Non-Profit Ltd. El suport públic tindrà forma de subvencions directes que seran accessibles per 

a grans i mitjanes empreses, que es trobin particularment afectades per les conseqüències econòmiques del 

COVID-19 i que es trobin actives a certs sectors que seran definits per Hongria. 

L’estratègia té per objectiu donar suport a les empreses que tenen dificultats causades per les pèrdues 

d’ingressos i liquiditat resultants de l’impacte econòmic de la pandèmia. Ajudarà als negocis a donar cobertura 

a les seves necessitats immediates d’inversió i capital circulant. 

La quantitat de suport per empresa està limitada a 800 000 euros per empresa i està lligada al volum d’inversió 

i del sector del mercat on es troba l’empresa activa. Les ajudes es poden concedir fins el 31 de desembre de 

2020, i les sol·licituds es podran presentar fins el 30 de novembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí.  

A data de 17 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda hongarès, de 350 mil milions HUF (mil milions 

d’euros aprox.)  per a donar suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus. EL suport tindrà forma 

de subvencions directes, préstecs i mesures d’equitat, utilitzant fons estructurals de la UE en aquest sentit. 

El suport estarà obert a totes les empreses que tinguin accés als fons estructurals de la UE i s’estiguin 

enfrontant a dificultats a causa de l’impacte econòmic provocat per la pandèmia. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_858
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_629
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El suport no superarà els 800 000 euros per empresa; 100 000 euros en el cas d’empreses actives en el sector 

primari de producció de productes d’agricultura; 120 000 euros per empresa del sector pesquer i aqüicultor; i 

l’ajuda no es concedirà a empreses que ja tenien dificultats a data de 31 de desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 17 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de suport hongaresa, de 31,5 mil milions HUF (88 

milions d’euros aprox.) de subvencions salarials per als investigadors i desenvolupadors actius a tots els sectors 

afectats pel brot de coronavirus. La mesura està destinada a evitar que les empreses acomiadin investigadors 

i desenvolupadors a causa de la situació actual. Està oberta a totes les empreses i especialment a aquelles amb 

activitat intensiva d’investigació i d’innovació. 

La mesura compensarà els costs salarials dels treballadors que qualifiquin com a investigadors i 

desenvolupadors i està limitat a aquelles empreses que sinó els haurien d’acomiadar a causa de la pandèmia; 

la intensitat de l’ajuda es troba dins els límit màxim del 80% i l’estratègia té una durada màxima de dotze 

mesos. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 28 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia d’ajuda hongaresa, de 550 mil milions HUF (1,55 

mil milions d’euros aprox.) per a donar suport a l’economia hongaresa en el context actual. L’estratègia 

consisteix de dues mesures complementàries que es gestionaran i s’implementaran per dues entitats 

separades: 

• L’empresa semi-pública Garantiqa Credit Guarantee Company Ltd., concedirà garanties sobre préstecs 

fins a un màxim de 5 mil milions HUF (14 milions d’euros aprox.) per empresa; 

• L’empresa pública MFB Ltd. (Banc Hongarès de Desenvoupament) concedirà garanties sobre préstecs 

en excés de la quantia anterior i fins a un màxim de 10 mil milions HUF (28 milions d’euros aprox.) per 

empresa. 

El suport públic concedit per Garantiqa tindrà forma de garanties estatals sobre préstecs de capital circulant i 

d’inversió nous i ja existents. 

El suport públic concedit per el Banc Hongarès de Desenvolupament tindrà forma de garanties estatals sobre 

nous préstecs de capital circulant i d’inversió. Les garanties es canalitzaran a través d’institucions de crèdit. 

L’estratègia té per objectiu concedir liquiditat a aquelles empreses més greument afectades per l’impacte 

econòmic del coronavirus, ajudant a que puguin continuar les seves activitats, iniciar inversions i mantenir 

llocs de feina durant i després de la pandèmia. Estarà oberta a micro-empreses, a PIMES i a grans empreses. 

La quantitat de préstec subjacent per empresa està limitada a donar cobertura a les seves necessitats de 

liquiditat per al futur a curt termini; les garanties només es concediran fins a finals d’aquest any i tindran una 

durada màxima de sis anys; les primes de garantia no superaran els nivells previstos al Marc Temporal; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_684
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_695
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l’estratègia conté les garanties adequades per assegurar que l’ajuda es canalitza de manera efectiva per les 

institucions de crèdit als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 29 d’abril, la Comissió ha aprovat tres mesures d’ajuda hongareses, amb un pressupost total de uns 

900 milions d’euros, per a donar suport a les empreses afectades per la pandèmia. 

Sota les tres mesures, el suport públic tindrà forma  de subvencions directes, garanties sobre préstecs i tipus 

d’interès bonificats per a préstecs, respectivament. Les mesures estaran obertes a PIMES i grans empreses 

que s’enfrontin a dificultats i a falta de liquiditat a causa de la pandèmia. S’estima que les mesures beneficiaran 

fins a 5 000 negocis. 

Les mesures tenen per objectiu concedir als negocis greument afectats, la liquiditat suficient per a donar 

cobertura a les seves necessitats immediates de capital circulant i d’inversió, i així permetre la continuïtat de 

les seves activitats, iniciar inversions i mantenir llocs de feina durant i després de la pandèmia 

Sobre les subvencions directes, el suport no superarà la quantitat nominal de 100 000 euros per empresa 

activa en el sector primari agrícola, 120 000 euros per empresa activa en el sector pesquer i aqüicultor i 800 

000 euros per empresa activa a la resta de sectors; a més a més, el suport no es concedirà a empreses que ja 

es trobaven en dificultats a data de 31 de desembre de 2019. 

Sobre les garanties sobre préstecs, el suport s’implementarà a través de tres sub-mesures destinades 

respectivament a PIMES, a  mid-caps petites i a grans empreses amb una garantia de cobertura d’entre el 80% 

i el 90% i amb unes primes de garantia ajustades adequadament. Les quantitat de garantia sobre préstecs per 

a PIMES estarà limitada a 3 milions d’euros, i a 15 milions d’euros per a les petites mid-caps. 

Sobre els tipus d’interès bonificats per a préstecs, les marges de risc del crèdit es troben en línia amb els que 

figuren al Marc Temporal i s’afegirà el tipus de base aplicable per Hongria. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 7 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia hongaresa, de 111 mil milions HUF (314 

milions d’euros aprox.), per a donar suport a la cadena de valor agroalimentària en el context del brot de 

coronavirus. 

La mesura estarà disponible per a PIMES actives a tots els sectors, però està destinada principalment a la 

cadena de valor agroalimentària. L’objectiu de la mesura és concedir a aquestes empreses els mitjans financers 

per a donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital de treball i d’inversió, i així ajudar a la 

continuïtat de les seves activitats. 

La mesura dona cobertura a garanties sobre préstecs d’inversió o capital de treball amb una mida i venciment 

limitats; la durada màxima de les garanties és de sis anys; limita el risc pres per l’estat a un màxim del 90%; i 

concedeix la remuneració adequada per a les garanties. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_771
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_761
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Per a més informació feu clic aquí. 

Irlanda – actualitzat a data de 21 d’abril de 2020 

 

A data de 31 de març de 2020, la Comissió Europea ha aprovat el mecanisme de suport, de 200 milions d’euros, 

d’Irlanda. El suport tindrà forma d’avançaments reemborsables, i serà accessible per a les empreses que 

experimentin o tinguin previst experimentar una baixada d’ingressos d’un mínim del 15% comparat amb els 

seus ingressos abans del brot de coronavirus. El mecanisme serà aplicable per a empreses de deu o més 

treballadors a temps complet a certs sectors productius i/o sectors de comerç internacional, amb uns ingressos 

inferiors a 500 milions d’euros anuals.  

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

• El govern irlandès ha presentat un Mecanisme de Garantia de Crèdit per a PIMES amb la intenció 

d’estimular els préstecs addicionals per a les PIMES oferint una garantia estatal parcial (del 80%) als 

bancs contra les pèrdues sobre préstecs qualificats per a PIMES elegibles. El Mecanisme donarà suport 

a préstecs de fons a 1 milió d’euros per a períodes de fins a 7 anys per a PIMES i mid-caps petites (de 

fins a 500 treballadors). El sector primari, agricultura horticultura, i pesca es troben exclosos de l’àmbit 

del mecanisme a causa de les restriccions particulars de la normativa sobre ajudes estatals de minimis. 

El mecanisme està destinat a empreses que no poden accedir a crèdit a causa de tres diferents 

impediments al préstec: 

 

• Col·laterals inadequats 

• Mercat de negoci, sector o tecnologia nou, que es veu per als prestataris com un risc superior sota 

les pràctiques actuals d’avaluació de risc de crèdit. 

• Necessitat de refinançament a causa de la sortida d’un prestatari de la PIME del mercat irlandès. 

 

El refinançament de deute existent i activitats relatives a la propietat estan exclosos del mecanisme. 

 

• Disponibilitat d’una garantia d’interès de 7 200 euros als clients de Enterprise Ireland i Údarás na 

Gaeltachta que vulguin accés a suport d’una consultora per a realitzar revisions financeres 

immediates. 

• Les microempreses tindran opció a accedir a un préstec de micro-finançament, que inclourà una opció 

per una moratòria en l’interès i les devolucions durant els primers sis mesos. El Ministre de Negocis, 

Empresa i Innovació ha instat a les micro-empreses (comerciants individuals i empreses amb menys 

de 10 treballadors) que s’hagin vista afectades pel COVID-19 que considerin sol·licitar el préstec per a 

facilitar els seus problemes de liquiditat. Les empreses poden demanar fins a 50 000 euros per a un 

termini màxim de tres anys, però no tindran ni costos amagats ni sancions per a devolucions 

anticipades. Els negocis poden optar durant els primers sis mesos pagar un interès del 0% i no fer cap 

reemborsament (el préstec seria reemborsat durant la resta dels 30 mesos del període de 36 mesos). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_557
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Els préstecs estan disponibles amb un tipus d’interès d’entre el 6,8% i el 7,8%. Els criteris d’elegibilitat 

són:  

• Que un mínim del 15% del volum de negoci o ingressos actual o previst tingui un impacte 

negatiu a causa del coronavirus.  

• Que el negoci sigui una micro-empresa. 

• Que el negoci tingui dificultats per accedir a finançament dels bacs i/o altres proveïdors 

comercials de préstecs. 

 

• Estratègia sobre el capital circulant SBCI COVID-19, de 200 milions d’euros (que encarà no està 

disponible, però les empreses poden sol·licitar la seva elegibilitat), de préstecs de 25 000 mil euros 

fins a 1,5 milions d’euros (per als préstecs de fins a 500 mil euros no es necessita cap aval), per a PIMES 

i mid-caps petites, amb un tipus d’interès fix de màxim 4% per a una duració màxima de 3 anys. 

 

• Paquet de 200 milions d’euros per a suport a empreses, incloent una estratègia de rescat i 

reestructuració, a través de Enterprise Ireland per a empreses vulnerables però viables que necessitin 

reestructurar o transformar el seu negoci. 

 

• Consell per a PIMES en relació a les tributacions: 

 

• Es suspèn l’aplicació d’interessos a pagaments tardis per a les responsabilitats sobre l’impost 

sobre el valor afegit de gener/febrer i sobre l’impost sobre la renta de febrer/març. 

• Tota activitat de compliment de deute queda suspesa fins a nou avís. 

• Es mantindrà l’estat actual de la liquidació fiscal per a tots els negocis durant els propers 

mesos. 

• Negocis que experimentin dificultats temporals de liquiditat haurien de seguir enviant les 

seves declaracions d’impostos a temps. 

 

• Les autoritats locals haurien d’acordar posposar els pagaments d’interessos per part dels negocis més 

immediatament afectats, principalment els sectors del comerç minorista, hoteleria i hosteleria, oci i 

guarderies d’infants, durant tres mesos, fins a finals de maig. La mesura s’implementaria per part de 

cada autoritat local a la seva pròpia àrea. Es facilitarà liquiditat a les autoritats locals per donar suport 

a aquesta mesura. 

 

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

• El Departament de Salut ha publicat una orientació per a treballadors de la cadena de 

subministraments, transportistes, personal marítim, pilots i tripulació aèria, personal terrestre, 

personal portuari, personal de manteniment, enginyers i altres persones implicades en el 

manteniment i reparació de la infraestructura necessària per a permetre que les operacions de 

transport de mercaderies pugui continuar dins i fora d’Irlanda. 

 

https://microfinanceireland.ie/loan-packages/covid19/
https://www.revenue.ie/en/corporate/press-office/press-releases/2020/pr-130320-revenue-announce-measures-to-assist-smes-experiencing-cashflow-difficulties-arising-from-covid-19.aspx
https://dbei.gov.ie/en/Publications/Business-Continuity-Planning-A-checklist-of-Preparatory-Actions-in-Responding-to-the-COVID-19-Outbreak.html
https://www.hsa.ie/eng/news_events_media/news/news_and_articles/covid_19_%E2%80%93_advice_for_employers.html
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• Treballadors de negocis que necessitin reduir hores o dies treballats poden sol·licitar el suport per a 

treball reduït, que és un benefici de l’oficina d’ocupació i és un ingrés d’ajuda si el treballador se li ha 

reduït temporalment la seva jornada laboral. El pagament es fa en relació al salari normal pels dies 

que el treballador ja no treballa. 

 

• Amb un acord amb Hisenda, els empresaris que han d’acomiadar temporalment a treballadors i que 

no es troben en posició de pagar el seu salari, se’ls demana que mantinguin a aquests treballadors en 

nòmina i els paguin 203 euros per setmana – l’equivalent al pagament de suport per al COVID-19. 

Quan presentin la devolució de les nòmines a l’agència tributària, aquesta els reemborsarà els 203 

euros. 

 

• Un nou pagament de suport per als autònoms que han perdut els seus negocis i a aquells treballadors 

que hagin perdut la feina a causa de la pandèmia. Aquesta mesura pagarà una tarifa plana de 203 

euros per setmana durant sis setmanes. 

 

A data de 21 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de suport irlandesa, de 200 milions d’euros, per a 

donar suport a les empreses afectades pel coronavirus que operin en els sectors de producció i de serveis de 

comerç internacional. El suport prendrà forma de subvencions directes, avançaments reemborsables, 

injeccions d’equitat i préstecs bonificats, i té per objectiu garantir que les empreses tinguin suficient liquiditat 

per a continuar amb les seves activitats durant i després de la pandèmia. El suport està obert a empreses de 

tota mida del territori irlandès. 

 

L’ajuda no superarà els 800 000 euros per empresa i es concedirà fins el 31 de desembre de 2020. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Itàlia – actualitzat a data de 26 de juny de 2020 

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. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_719
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• 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 

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 
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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. 

A data de 14 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda italià per a donar suport als autònoms i a les 

empreses amb fins a 499 treballadors, afectats pel brot de coronavirus. 

El suport es concedirà pel fons propietat de l’estat “Fons de garantia per a les PIMES” a través d’institucions 

financeres en forma de garanties estatals sobre préstecs d’inversió i de capital circulant; i subvencions directes 

en forma de renuncia a la taxa aplicable sobre les garanties concedides. 

L’estratègia estarà oberta als autònoms i a les empreses fins a 499 treballadors. L’objectiu és ajudar als negocis 

a donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital de treball i d’inversió i així garantir la 

continuïtat de les seves activitats. 

Amb respecte a les garanties estatals:  

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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• Les garanties sobre préstecs donant cobertura al 100% del risc poden concedir-se fins a un valor 

nominal de 800 000 euros per empresa (per a empreses dels sectors pesquer i agricultura els límits 

són 120 000 euros i 100 000 euros respectivament). 

• A tota la resta de casos, les garanties donen cobertura fins a un 90% del risc dels préstecs; la quantitat 

de préstec subjacent està limitada a la necessitat de cobertura de les necessitats de liquiditat per al 

futur proper; les garanties només es concediran fins el Desembre de 2020 i estan limitades a una 

durada màxima de 6 anys; i les quotes de primes de garantia es troben en línia amb el Marc Temporal. 

Amb respecte a les subvencions directes en forma de renuncia a la taxa aplicable sobre les garanties 

concedides, el suport no serà superior a 800 000 euros per empresa (per a empreses dels sectors pesquer i 

agricultura els límits són 120 000 euros i 100 000 euros respectivament). 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 14 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda, de 200 mil milions d’euros,  per a donar suport a 

l’economia italiana en el context de la situació actual. El suport serà garantia sobre préstecs nous de capital 

circulant i d’inversió concedits pels bancs per a donar suport a les empreses. L’ajuda es concedirà per 

l’empresa estatal SACE, a través d’institucions financeres, a les em preses afectades per l’impacte econòmic 

de la pandèmia. L’objectiu és limitar els riscs associats a la concessió de préstec a empreses greument 

afectades, i ajudar als negocis a donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital circulant i 

d’inversió i així garantir la continuïtat de les seves activitats. 

La quantitat de préstec subjacent està limitada a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per al futur 

proper; les garanties només es concediran fins a finals de 2020 i tindran una durada màxima de sis anys; les 

quotes de les primes de garantia es troben en línia amb el Marc Temporal. La mesura també inclou garanties 

per a assegurar que l’ajuda es canalitza de manera efectiva per les institucions financeres als beneficiaris que 

ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 21 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia italiana, de 100 milions d’euros, per a 

donar suport a les PIMES als sectors agrícola, forestal, pesquer i aqüicultor, en el context del brot de 

coronavirus. El suport es concedirà a través del fons de garantia públic ISMEA, a través d’institucions 

financeres en forma de: 

• Garanties estatals sobre préstecs d’inversió i de capital circulant; 

• Subvencions directes, en forma d’exempcions a les taxes aplicables sobre les garanties concedides. 

La mesura estarà oberta a PIMES actives en els sectors agrícola, forestal, pesquer i aqüicultor, i té per objectiu 

permetre l’accés a finançament a aquestes empreses per tal de donar cobertura a les seves necessitats 

immediates de capital circulant i d’inversió i així mantenir les seves activitats. 

Sobre les garanties estatals de la mesura: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_656
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_655
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• Les garanties sobre préstecs que donin cobertura al 100% del risc poden concedir-se fins a un valor 

nominal de 100 000 euros per empresa activa al sector primer agrícola, 120 000 euros per empresa 

activa en el sector pesquer i 800 000 euros per companyia activa al sector forestal i al de processament 

i màrqueting de productes agrícoles. 

• A tota la resta de casos les garanties donaran cobertura fins a un 90% del risc del préstec, la quantitat 

de préstec subjacent per empresa està limitada a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per al 

futur proper; les garanties només es concediran fins desembre de 2020 i estan limitades a una durada 

màxima de sis anys; les quotes de les primes de garantia estan en línia amb els nivells del Marc 

Temporal. 

Sobre les subvencions directes, el suport no superarà els 100 000 euros per empresa activa al sector primari 

agrícola, 120 000 euros per empresa activa al sector pesquer i 800 000 euros per empresa activa al sector 

forestal o al de processament i màrqueting de productes agrícoles. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 4 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia italiana, de 30 milions d’euros, per a donar suport 

a les PIMES dels sectors agrícola i pesquer. La mesura té per objectiu facilitar a aquestes empreses l’accés als 

mitjans financers necessaris per a donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital de treball i 

així garantir que puguin continuar les seves activitats. 

El suport tindrà forma de préstecs amb tipus d’interès zero concedits per l’empresa pública, Institut de Serveis 

del Mercat Alimentari i Agrícola, ISMEA. 

La quantitat de préstecs a tipus d’interès zero per empresa no superarà els 30 000 euros i els acords de 

préstecs no es signarà a data posterior de 31 de desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 21 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia “paraigües” italiana, de 9 mil milions d’euros, per 

a donar suport a l’economia en el context de la pandèmia. Sota l’àmbit de la mesura les Regions i Províncies 

Autònomes italianes, així com altres cossos territorials i les Cambres de comerç, podran concedir ajuda a les 

empreses de tota mida, incloent autònoms, PIMES i grans empreses. 

El suport es podrà concedir a través de: 

• Subvencions directes, garanties sobre préstecs, i tipus d’interès reduïts per a préstecs. 

• Ajuda per a Investigació i Desenvolupament, I+D, relacionat amb el coronavirus, per a la construcció i 

millora d’instal·lacions pera a desenvolupar i provar productes rellevants per al coronavirus, i per a la 

producció de productes relacionats amb el coronavirus, com vacunes, productes mèdics, tractaments 

i aparells, desinfectants i roba de protecció, ingredients farmacèutics actius i substàncies actives per 

als desinfectants. 

• Subsidis salarials per a treballadors per a evitar acomiadaments durant el brot de coronavirus. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_803
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La mesura té per objectiu donar suport a empreses que es troben en dificultats a causa de la pèrdua 

d’ingressos i falta de liquiditat resultants de l’impacte econòmic del coronavirus. Ajudarà especialment als 

negocis a donar cobertura immediata a les seves necessitats de capital de treball i d’inversió. L’estratègia 

també donarà suport i promocionarà la investigació i producció de productes relacionats amb el coronavirus i 

ajudarà als treballadors a evitar que siguin acomiadats. 

Sobre les subvencions directes, avançaments reemborsables, avantatges fiscals i de pagament, el suport per 

empresa no superarà els 800 000 euros per empresa (o 100 000 euros i 120 000 euros en cas de l’agricultura i 

la pesca/aqüicultura respectivament). 

Sobre les garanties estatals i préstecs amb tipus d’interès reduïts, la quantitat de préstec per empresa estarà 

limitada a donar cobertura a les seves necessitats de liquiditat per al futur immediat; està limitada en el temps; 

les quotes de prima de garantia i els tipus d’interès no superaran els límits previstos al Marc Temporal; conté 

també garanties per a assegurar que l’ajuda es canalitza efectivament pels bancs o altres institucions 

financeres als beneficiaris que ho necessitin. 

Sobre l’ajuda per l’I+D relacionats amb el coronavirus, l’ajuda és considerada necessària per tal que l’empresa 

participi a aquesta activitat d’I+D; la normativa sobre costs elegibles i categories d’investigació elegibles seran 

respectades. 

Sobre l’ajuda d’inversió per a la construcció i millora de les instal·lacions de prova pera la producció de 

productes rellevants per al coronavirus, l’ajuda és considerada necessària per tal que l’empresa participi a 

aquestes activitats; el projecte d’inversió s’haurà de completar durant els sis mesos següents a la concessió 

de l’ajuda; els criteris d’elegibilitat de costs i d’intensitat d’ajuda seran respectats. 

Sobre l’ajuda en forma de subsidis salarials a treballadors per a evitar acomiadaments, el subsidi salarial serà 

concedit a treballadors que d’altra manera haurien estat acomiadats com a conseqüència de la reducció de 

les activitats empresarials a causa de la pandèmia; el subsidi salarial es concedirà durant un període màxim de 

dotze mesos; el subsidi salarial mensual no excedirà el 80% del salari brut mensual. 

L’ajuda no es concedirà a empreses que ja es trobaven en dificultats a data de 31 de desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 26 de juny, la Comissió ha aprovat quatre estratègies fiscals italianes, de 7,6 mil milions d’euros, per 

a donar suport a les empreses i els autònoms afectats per la pandèmia. Les quatre mesures formen part d’un 

paquet de suport més ampli anomenat “Decreto Rilancio”. 

El suport tindrà forma de:  

 Una renuncia parcial a l’impost regional sobre activitats de producció, IRAP, per a empreses i 

autònoms actius a tots els sectors (amb excepcions de bancs i institucions financeres) amb ingressos 

superiors als 250 milions d’euros el 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_925
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 Exempció de l’impost municipal , IMU, en relació a les propietats turístiques utilitzades per a 

operacions comercials inclosos spas, i  ressorts marítims. 

 Crèdits fiscals per donar suport a l’adaptació dels processos de producció i llocs de feina als nous 

requeriments sanitaris. 

 Crèdits fiscals per a determinades empreses i treballadors autònoms en funció del nivell d’ingressos 

en relació amb lloguers i arrendaments per a propietats no residencials i arrendaments comercials per 

al període comprès entre març i juny del 2020. 

Les mesures tenen per objectiu facilitar les dificultats de liquiditat que les empreses i els autònoms estan 

sofrint a causa de les conseqüències negatives de la pandèmia i les mesures que el govern italià ha hagut de 

prendre per a limitar l’expansió del virus i encoratjar l’adaptació dels processos de producció i llocs de feina 

als nous requisits sanitaris 

La quantitat d’ajuda per empresa activa al sector primari agrícola no superarà els 100 000 euros, per empreses 

actives al sector pesquer i aqüicultor no superarà els 120 000 euros i els 800 000 euros a la resta d’empreses 

de la resta de sectors Tampoc es concedirà ajuda a empreses que ja es trobaven en dificultats el 31 de 

desembre de 2019, i la concessió de l’ajuda està limitada en el temps i només es concedirà fins el 31 de 

desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Letònia – actualitzat a data de 3 de juliol 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:  

• 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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1210
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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. 

• Préstecs amb garanties estatals, de llarg venciment, i a baix interès per las costos operacionals de les 

PIMES (subministraments, salaris, etc...) a través de la Institució estatal Altum. La tresoreria de l’Estat 

té mil milions d’euros acumulats per al reemborsament d’eurobons i aquests diners podrien desviar-

se per a servir com un fons de garantia ad-hoc. 

• Exempcions fiscals  sobre contribucions d’ingressos i de la seguretat social, si un negoci pot provar una 

relació causal directe entre els endarreriments tributaris i les pèrdues de volum de negoci induïdes pel 

coronavirus.   

• Impulsar l’ampliació de la prestació de serveis en línia per a tots els agents estatals i municipals en 

relació als ciutadans i a les empreses. L’administració electrònica completa per a facilitar la burocràcia 

i reduir encara més els costos de l’administració. 

• 2 mil milions d’euros, incloent 10 milions d’euros assignats a addicionalment a subministraments 

relacionats al COVID-19 al sector sanitari, 600 milions d’euros de fons estructurals re-programats, 400 

milions d’euros de préstec contingent de l’EIB, i instruments financers (garanties de préstec i préstecs) 

finançats per la Tresoreria de l’estat sobrepassant mil milions d’euros (Altum donarà garanties de 

crèdit i préstecs per a donar solucions a la crisis. Aquest programa serà coordinat amb la Comissió 

Europea). 

• Subvencions estatals de salaris per a treballadors dins els sectors més vulnerables (donant cobertura 

de 700 euros per més i un 75% del salari previ).  

• L’Agència Tributària pagarà les devolucions de l’IVA 30 dies després del final del termini de presentació 

de la declaració de l’IVA. L’efecte fiscal indicatiu de la mesura serien uns 60 milions d’euros.  

• Considerant la situació d’emergència actual les normatives tributàries s’adaptaran per tal de permetre 

als autònoms a no pagar avançaments dels pagaments d’impostos el 2020. L’efecte fiscal esperat seria 

de 30 a 35 milions d’euros. 

• Els procediments de contractació pública es suspenen temporalment en motiu d’interès públic si la 

compra està relacionada amb el subministrament de productes per fer front al COVID-19. 

• El Parlament ha aprovat la Llei de Resposta a l’Emergència del COVID-19 que aprova: 

• Suspensió de la normativa de disciplina fiscal i designació de despeses com a avantatges per al càlcul 

del balanç estructural. 

• Exempcions fiscals (Impost sobre la renta, IVA, impostos especials) per a negocis, d’1 a 3 anys. 

• Prolongació del termini de presentació de les declaracions fiscals fins al 31 de juliol de 2020. 

• Cancel·lació de les bestretes dels pagaments de l’impost sobre la renta per a autònoms des de l’1 de 

gener de 2020. 

• Els municipis poden ampliar els terminis dels pagaments dels impostos sobre béns immobles. 

• L’estat dona cobertura a la baixa per malaltia dels treballadors des del primer dia de malaltia. 

• Reemborsament més ràpid de l’IVA ja pagat al 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_508
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• Les Juntes de les Societats de Responsabilitat Limitada poden votar electrònicament. 

• S’amplien alguns termes d’obligacions i responsabilitats contractuals, etc... 

A data de 16 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla de subvencions directes de Letònia, de 35,5 milions d’euros 

per a donar suport als sectors de l’agricultura, la pesca, la indústria alimentària i el càtering escolar en el 

context de la crisi actual. L’objectiu de l’ajuda és compensar les pèrdues causades per la reducció de l’activitat 

econòmica a les empreses que tenen problemes de liquiditat. 

La quantitat d’ajuda màxima que es pot concedir és de 100 000 d’euros per empresa del sector primari de 

l’agricultura, 120 000 d’euros per empresa del sector pesquer i de l’aqüicultura, i 800 000 d’euros per empresa 

activa en el sector dels càterings escolars i la indústria alimentària. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 12 de maig, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda de Letònia, de 1,5 milions d’euros, per a donar 

suport a les empreses actives al sector primari de la producció agrícola afectades per la pandèmia. El suport 

serà accessible a empreses de totes les mides actives en el sector mencionat. 

El suport es concedirà en forma de préstecs amb tipus d’interès zero concedits pel Servei de Suport Rural, una 

institució de l’administració estatal que opera sota la supervisió del Ministeri d’Agricultura de Letònia. 

La mesura permetrà a les empreses actives al sector primari de producció agrícola, que puguin estabilitzar la 

seva liquiditat i pagar pels productes subministrats, matèries primes (tals com llavors, materials per a plantar, 

productes de protecció de les plantes, fertilitzants minerals) i serveis. 

La quantitat de préstec per empresa no excedirà els 100 000 euros i els acords de préstec no es signaran més 

enllà del 31 de desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 3 de juliol, la Comissió ha aprovat la mesura letona, de 250 milions d’euros, per a recapitalitzar 

airBaltic en el context del coronavirus. 

La mesura no superarà el mínim necessari per a garantir la viabilitat d’airBaltic i no anirà més enllà de la 

restauració de la posició de capital a abans de la pandèmia. L’Estat rebrà una remuneració apropiada per a 

la inversió i hi ha mecanismes addicionals per a incentivar que l’empresa compri la participació d’equitat de 

l’Estat si no s’ha fet després de cinc i set anys. 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Lituània  – actualitzat a data de 26 de maig de 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_673
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_873
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1274
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• El Govern ha aprovat un paquet de rescat de 2,5 mil milions d’euros, que incrementa les garanties de 

préstecs a negocis en 500 milions d’euros. També suavitza les condicions lligades a aquestes garanties, 

per a totes les empreses, no sols les PIMES. 

• El Govern preveu subvencions de 500 milions d’euros per garantir que els treballadors acomiadats o 

els treballadors a qui se’ls ha reduït la jornada laboral i el salari, segueixin rebent el SMI. També inclou 

pagaments fixes als autònoms que prèviament han contribuït al Sistema de la Seguretat Social. També 

preveu posposar els pagaments d’impostos i els pagaments pel consum de gas i electricitat a l’empresa 

estatal UAB Ignitis, sense que s’apliquin sancions.  

• El Govern ha demanat al Banc de Lituània que rebaixi els requeriments de capital per tal de facilitar el 

préstec addicional de fins a 2,5 mil milions d’euros més. El Banc de Lituània, òrgan independent, ha 

permès de moment un préstec addicional de mil milions d’euros.  

• S’han simplificat algunes normatives sobre contractació tant pública com privada. 

 

A data de 8 d’abril de 2020, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda lituà, de 110 milions d’euros, per a donar 

suport a l’economia lituana en el context del brot de coronavirus. El pla d’ajuda serà una estratègia de garantia 

sobre préstecs d’inversió i de capital de treball concedits per bancs comercials per a donar suport a les 

empreses afectades per la crisi del COVID-19. 

 

El suport estarà obert a PIMES i a grans empreses que s’enfrontin a dificultats provocades per l’impacte 

econòmic del coronavirus. L’objectiu del suport és ajudar als negocis a donar cobertura a les seves necessitats 

immediates de capital circulant i d’inversió i així garantir la continuïtat de les seves activitats. 

 

La quantitat de préstec per empresa coberta per la garantia està limitada en els termes del Marc Temporal; 

les garanties només es concediran fins a finals de 2020, estan limitades a un màxim de 6 anys i les quotes de 

les primes de garantia estan en línia amb el Marc Temporal.  

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 10 d’abril, la Comissió ha aprovat dos plans d’ajuda lituans, de 150 milions d’euros, per a donar 

suport a l’economia lituana en el context actual. Les mesures, que es concedeixen a través de la institució de 

promoció nacional INVEGA, tenen per objectiu donar liquidat en forma de préstecs bonificats a les empreses 

afectades, en particular:  

• La primera mesura, que s’ofereix a PIMES a través d’intermediaris financers, facilitarà l’accés a 

finançament en forma de préstecs bonificats per a empreses que tinguin falta de liquiditat. 

• La segona mesura, que es concedeix a les empreses directament, en forma de préstecs per a donar 

cobertura a les factures pendents de reemborsament.  

A ambdós plans d’ajuda, la quantitat de préstec per empresa esta limitada a donar cobertura al es necessitats 

de liquiditat per al futur proper; els préstec només es concediran fins a finals de 2020 i estan limitats a una 

duració màxima de tres anys; els tipus d’interès respecten els marcats pel Marc Temporal. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_623
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Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 30 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia lituana, de 101,5 milions d’euros, de compensació 

de lloguer, per a donar suport als arrendataris que operen a certs sectors, incloent el comerç minorista, hotels, 

restaurants, cultura i esports. 

L’estratègia serà accessible per a empreses operatives a certs sectors definits per Lituània que inclouen els 

mencionats anteriorment, i que aquestes empreses no tinguessin l’any anterior ingressos superiors als 50 

milions d’euros. El suport públic tindrà forma de subvencions directes que cobriran part dels lloguers 

d’aquestes empreses. 

La mesura té per objectiu mitigar la falta de liquiditat a la que s’enfronten els arrendataris mencionats a causa 

de les mesures imposades per l’estat per a limitar l’expansió del virus. 

El suport per empresa no superarà els límits establerts el Marc Temporal i l’estratègia s’acabarà el 31 de 

desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 26 de maig, la Comissió ha aprovat els plans lituans per a posar en marxa un fons que permeti fins 

a mil milions d’euros de liquiditat i capital per a donar suport a mitjanes i grans empreses afectades per la 

pandèmia. 

El fons invertirà a través del deute i d’instruments d’equitat a mitjanes i grans empreses actives a Lituània. El 

suport tindrà forma de d’instruments de deute subvencionat i d’instruments de recapitalització. 

L’Estat concedirà una inversió inicial de 100 milions d’euros al fons, i garantirà bons de fins a 400 milions 

d’euros que s’atorgaran per a recaptar capital addiciona per al fons. La inversió total de l’Estat al fons podrà, 

per tant, incrementar fins a 500 milions d’euros. El fons també tindrà per objectiu atreure inversions privades 

per a uns 500 milions d’euros addicionals. Les inversions privades es faran en termes diferents respecte a les 

estatals: els acords per a compartir el risc es determinaran a través d’una convocatòria oberta, transparent i 

no discriminatòria per tal de minimitzar qualsevol possible ajuda als inversos privats. 

Sobre l’ajuda en forma d’instruments de deute, dona cobertura a les necessitats de capital i inversió amb una 

mida i venciment limitats; està limitada en el temps; proporciona remuneració adequada per a l’Estat en línia 

amb el Marc Temporal. 

Sobre les mesures de recapitalització, el suport serà disponible per a empreses, si cap altre solució apropiada 

no es troba disponible i és d’interès comú el fet d’intervenir; el suport està limitat a la quantitat necessària 

per a garantir la viabilitat dels beneficiaris i restaurar la seva posició de capital abans de la pandèmia; la mesura 

proporciona una remuneració adequada per a l’estat; les condicions de les mesures incentiven als beneficiaris 

i/o als seus propietaris a reemborsar el suport l’abans possible (entre altres, a través d’increments progressius 

de les retribucions, la prohibició de dividends, així com un límit de la remuneració i la prohibició de pagaments 

de bons a la direcció); hi ha garanties per tal d’assegurar que els beneficiaris no es beneficien indegudament 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_790
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de l’ajuda de recapitalització de l’Estat en detriment de la competència justa en el Mercat Únic, tal com una 

prohibició a l’adquisició per tal d’evitar expansions comercials agressives; l’ajuda a una empresa per sobre del 

límit de 250 milions d’euros haurà de ser notificada separadament per consideració individual. 

Les empreses que ja es trobaven en dificultats a data de 31 de desembre de 2019 no són elegibles per a ajuda 

sota aquesta mesura. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Luxemburg – actualitzat a data de 8 d’abril 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. 

 

• S’ajorna el pagament d’impostos i taxes. 

 

A data de 27 de març, la Comissió ha aprovat un altre pla d’ajuda de Luxemburg per a donar suport a 

l’economia del país en el context del coronavirus. Aquest pla d’ajuda addicional tindrà la forma de garanties 

sobre préstecs. 

 

L’estratègia està oberta a totes les empreses, excepte aquelles que són actives a la promoció, lloguer i venta 

d’immobles, i també aquelles de gestió d’inversions. Permet la concessió de garanties sobre préstecs en 

condicions favorables, per a ajudar a les empreses a donar cobertura immediata al capital de treball i a les 

necessitats d’inversió. 

 

La quantitat del préstec per empresa està relacionat a la cobertura de les necessitats de liquiditat per al futur 

previsible, les garanties només s’atorgaran fins a finals d’any 2020, estan limitades a una duració màxima de 

sis anys i les empreses paguen primes de garantia. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_516
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_540
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A data de 8 d’abril,  la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda de Luxemburg, de 30 milions d’euros, relacionat 

amb les inversions d’Investigació i Desenvolupament (I+D) sobre la producció de productes rellevants pel brot 

de coronavirus. 

 

El suport està obert tant a PIMES com a grans empreses de tots els sectors. L’ajuda es concedirà en forma de 

subvencions directes per a millorar i accelerar la investigació i producció de productes directament rellevants 

pel brot de coronavirus, productes medicinals, vacunes, equipament mèdic i d’hospital, respiradors, 

equipament i roba de protecció, i eines de diagnòstic. 

 

La part d’I+D del pla d’ajuda donarà cobertura a la investigació fonamental, investigació industrial i a projectes 

de desenvolupament experimentals. La part d’inversió del pla d’ajuda donarà cobertura al 80% dels costs 

elegibles que les empreses han de suportar per a les capacitats de producció per a produir els productes 

rellevants per a fer front al coronavirus. 

 

Les empreses es podran beneficiar de bonificacions quan el seu projecte d’inversió o d’I+D estigui recolzat per 

més d’un Estat membre, o si el projecte es porta terme a un lloc de col·laboració transfronterera amb 

organitzacions de recerca o altres empreses. Per a donar suport a les accions ràpides, les empreses també es 

podran beneficiar de bonificacions quan la serva inversió es conclogui en els dos mesos següents després de 

la concessió de l’ajuda. 

 

Per a més informació feu clic aquí 

 

Malta – actualitzat a data de 12 de maig de 2020 

• Es posen a disposició 210 milions d’euros per a cobrir les despeses derivades del COVID-19. 

• El govern accelerarà els seus pagaments a la industria privada, com els reemborsaments de l’IVA per 

a ajudar a la liquiditat financera dels ocupadors i treballadors independents. 

• Les persones desocupades a causa de la suspensió obligatòria del negoci per part de l’ocupador, es 

beneficiaran de 2 dies a la setmana amb base en un límit salarial de 800 euros per mes cobert pel 

govern.  

• Els autònoms que sofreixen una suspensió completa dels negocis d’hoteleria, alimentació, escoles 

d’idioma o entreteniment es beneficiaran d’un pagament de 2 dies per setmana amb base en un límit 

salarial de 800 euros per mes cobert pel govern. Aquest benefici s’incrementa a 3 dies per setmana si 

l’autònom té treballadors. 

• Les persones ocupades per entitats que van sofrir una recessió en les operacions d’almenys un 25% 

però van continuar operant, es beneficiaran d’1 dia per setmana, amb base en un límit salarial de 800 

euros per mes cobert pel govern. Aquest benefici també és aplicable en el cas dels autònoms i 

s’incrementa a 2 dies per setmana si té treballadors al seu càrrec.  

• Els treballadors en atur a partir del 9 de març es beneficiaran d’una prestació especial de desocupació 

de 800 euros per mes.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_637
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• Possibilitat de sol·licitar una moratòria de tres mesos per a préstecs personals i comercials.  

• Ajornament de pagament de certs impostos. No es cobraran interessos ni multes. 

• 700 milions d’euros en pagaments d’impostos diferits, entre els que es troben l’impost sobre la renta 

o l’IVA dels mesos de març i abril per als treballadors i autònoms.  

 

A data de 22 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de suport maltesa, de 5,3 milions d’euros, per a la 

investigació i desenvolupament (I+D) en relació al coronavirus. El suport públic tindrà forma de subvencions 

directes, la mesura serà accessible per a totes les empreses malteses, incloent les entitats públiques, que 

tinguin la intenció de portar a terme projectes d’investigació i desenvolupament sobre el coronavirus i altres 

projectes rellevants antivirals d’I+D. 

 

L’objectiu de l’estratègia és donar suport al desenvolupament de solucions innovatives a la crisis actual, tal 

com productes i tractaments mèdics rellevants, desinfectants, recopilació de dades i instruments de 

processament, i aplicacions que donen suport a una millor disseminació de les recomanacions sanitàries de 

les autoritats competents. A la vegada, també té la intenció de millorar els instruments de previsió i les 

metodologies per al futur, utilitzant les lliçons apreses durant aquesta pandèmia. 

 

La intensitat de l’ajuda variarà entre el 80% i el 100% dels costs incorreguts pel beneficiari, depenent en el 

tipus d’activitat que portin a terme i sobre la presència de col·laboracions transfrontereres. A més a més, els 

resultats de les activitats d’investigació es posaran a disposició de tercers països de l’Àrea Econòmica Europea 

a través de llicències no exclusives. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de subsidis salarials, de 215 milions d’euros, per a 

donar suport als sectors afectats pel brot de coronavirus. L’estratègia serà accessible per a empreses de totes 

les mides i pels autònoms que operin a sectors que es trobin greument afectats per la crisis sanitària i les 

mesures de conteniment adoptades per les autoritats. 

 

L’objectiu de la mesura és mantenir els llocs de feina i evitar acomiadaments de treballadors en un moment 

on les activitats de molts negocis s’ha suspès o reduït significativament. 

 

La mesura finançarà en part els costs salarials dels treballadors que d’altra manera haurien estat acomiadats; 

l’ajuda és proporcional i té un màxim de 800 euros per treballador a temps complet per mes; la mesura té una 

durada màxima de 12 mesos. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_747
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A data de 12 de maig, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda maltès, d’11,5 milions d’euros per a donar suport 

a les inversions a la producció de productes rellevants per al coronavirus, incloent vacunes, respiradors i 

equipaments de protecció personal. 

 

El suport tindrà forma de subvencions directes, avançaments reemborsables i avantatges fiscals. La mesura 

està oberta a totes les empreses de tots els sectors capacitades per a incrementar la producció de productes 

rellevants per al coronavirus o de diversificar produccions existents per a poder produir i manufacturar aquests 

productes. 

 

L’objectiu de la mesura és millorar i accelerar la producció de productes directament rellevants per al 

coronavirus. Aquests productes inclouen vacunes, equipament mèdic i hospitalari, incloent respiradors, i 

equipament i roba de protecció. 

 

L’ajuda donarà cobertura a una part significativa dels costs d’inversió necessaris per a la creació de noves 

instal·lacions de producció. Els projectes d’inversió sota l’àmbit de la mesura hauran de completar-se durant 

els sis mesos següents a la concessió de l’ajuda. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Països Baixos – actualitzat a data de 25 de maig de 2020 

• Compensació temporal per a empresaris que preveuen pèrdues d’almenys el 20%. 

• Contribució salarial durant un període de 3 mesos. 

• Ajuts addicionals de renda per als autònoms.  

• Ajornament del pagament d’impostos i reducció d’interessos de demora. 

• Garanties temporals per al sector agrícola. 

• Es permetrà a les empreses reduir temporalment el temps de treball i el govern compensarà als 

treballadors per les hores de menys treballades.  

• Les empreses que tinguin problemes per obtenir préstecs bancaris i garanties bancàries podran 

utilitzar el Pla de Garantia de Finançament Empresarial, que es proposa augmentar de 400 milions a 

1.500 milions d’euros. Amb aquest Pla, s’ajuda tant a les PIMES com a les grans empreses amb una 

garantia del 50% dels préstecs. El màxim per empresa s’incrementa temporalment fins als 150 milions 

d’euros.  

A data de 3 d’abril, la Comissió ha aprovat l’estratègia holandesa, de 23 milions d’euros, per a donar suport a 

certs proveïdors de suport social i sanitari per a oferir serveis a domicili durant la crisi. El suport tindrà forma 

de subvenció directe , que permetrà als proveïdors comprar, llogar, llicenciar i implementar aplicacions d’e-

salut, que contribueixen per a donar suport continuat de manera remota per als pacients que es troben al seu 

domicili durant aquesta crisi. La mesura té per objectiu evitar que els proveïdors suport social, sanitari i dels 

joves, que tinguin problemes de liquiditat per una increment significant de la demanda dels serveis a domicili, 

tinguin un suport financer insuficient. Amb la mesura, els proveïdors podran continuar donant suport a aquells 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_871
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que ho necessitin, incentivant els serveis sanitaris a domicili i reemplaçant els tractaments sanitaris 

hospitalaris no relacionats amb el coronavirus per tractaments a domicili. L’ajuda màxima no supera els 100 

000 euros per empresa. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 22 d’abril, la Comissió ha aprovat l’estratègia de garantia  holandesa, de 10 mil milions d’euros, per 

a donar suport a l’economia en el context del coronavirus. 

La mesura concedirà garanties sobre préstecs de capital de treball i d’inversió concedits pels bancs des del 24 

de març de 2020. L’estat holandès garantirà el 90% dels nous préstecs a les PIMES i el 80% dels nous préstecs 

a grans empreses. Els bancs estan obligats a concedir una moratòria de sis mesos sobre les quotes de 

pagament dels préstecs als prestataris abans de que aquests puguin invocar garanties estatals sobre préstecs 

concedits sota la mesura. 

Les garanties es podran concedir fins el 31 de desembre de 2020, la quantitat subjacent de préstec per 

empresa està limitada a donar cobertura a les seves necessitats de liquiditat per al futur proper; les garanties 

estan limitades a una durada màxima de sis anys i les quotes de les primes de garantia respecten els nivells 

mínims contemplats pel Marc Temporal. Les empreses que ja es trobaven en dificultats a data de 31 de 

desembre de 2019 no es podran beneficiar de la mesura. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de holandesa, de 100 milions d’euros, per a donar 

suport a les PIMES en el context actual. El suport tindrà forma de tipus d’interès bonificats sobre préstecs, i 

serà accessible per a aquelles PIMES que la seva principal font de finançament derivi d’equitat externa, capital 

de risc o microcrèdit. 

L’objectiu de la mesura és ajudar les empreses que estiguin experimentant dificultats per accedir a liquiditat 

a causa del coronavirus i garantir que puguin donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital 

circulant i d’inversió, i que així puguin continuar les seves activitats duran i després de la crisi. 

La quantitat de préstec per empresa està limitat a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per al futur 

previsible; els préstecs només es concediran fins a finals d’aquest any i estan limitats a una durada màxima de 

sis anys; els tipus d’interès respecten els nivells previstos al Marc Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia holandesa, de 650 milions d’euros per a compensar 

les empreses dels sectors de la floricultura, especialment els de l’horticultura i la patata per la pèrdua 

d’ingressos o costs addicionals relatius al col·lapse de la demanda pels seus productes. 600 milions es 

destinaran a ajudes a grangers i comerciants del sector de la floricultura en especial les empreses de 

l’horticultura per al mercat dels serveis alimentaris, els 50 milions restants es destinaran a compensar els 

cultivadors de patates afectats per la pandèmia. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_743
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Sota l’àmbit d’aquesta mesura els operadors mencionats tindran dret a compensació per certs danys soferts. 

La compensació tindrà forma de subvencions directes que podran donar cobertura fins a un màxim del 70% 

de la pèrdua d’ingressos o costs addicionals per als grangers i comerciants del sector de la floricultura i les 

empreses especialitzades en horticultura, i fins a un màxim del 44% de la seva pèrdua d’ingressos o costs 

addicionals per als cultivadors de patates. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 25 de maig, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia de garantia holandesa per a estabilitzar 

el mercat d’assegurances de crèdit comercial en el context de la pandèmia. 

L’estratègia holandesa garanteix que l’assegurança del crèdit comercial continuï estant disponible per a totes 

les empreses, evitant la necessitat dels compradors de béns i serveis de pagar de manera avançada, i per tant, 

reduint així les seves necessitats immediates de liquiditat. 

Les asseguradores de crèdit comercial als Països Baixos s’han compromès a mantenir els seus nivells de 

protecció actuals malgrat la situació de dificultats econòmiques a la que s’enfronten les empreses; la garantia 

està limitada a donar cobertura a crèdit comercial originat fins a finals de 2020; l’estratègia està oberta a totes 

les asseguradores de crèdit del país; el mecanisme de garantia assegura que el compartir e risc entre 

asseguradores i l’Estat, fins a un volum de mil milions d’euros, i proporciona una xarxa de protecció addicional 

que dona cobertura fins a 12 mil milions d’euros en total, si fos necessari; les quotes de garantia proporcionen 

una remuneració suficient a l’Estat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Polònia – actualitzat a data de d’11 de juny de 2020 

• Les PIMES amb una baixada en la facturació del 15% a causa del brot del COVID-19 rebran suport del 

Fons de Garantia de prestacions laborals.  

• Nou mètode de liquidació de pèrdues: les pèrdues del 2020 es podran deduir de l’impost que s’havia 

de pagar al 2019.  

• Eliminació de les sancions per incompliment de contractes celebrats amb l’Administració Pública.  

A data de 3 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat el pla d’ajuda polonès per a donar suport a l’economia del 

país en el context del brot de coronavirus. El pla d’ajuda consisteix en un mecanisme de garantia sobre préstecs 

nous o existents per a donar suport a les empreses afectades pel brot. El pla d’ajuda permetrà la provisió de 

garanties públiques de fins a 100 mil milions PLN (22 mil milions d’euros). 

El suport consisteix en la provisió per part del Banc Nacional Polonès de Desenvolupament, Bank 

Gospodarstwa Krajowego, de préstecs d’inversió i préstecs de capital circulant. 

L’estratègia serà accessible a mitjanes i grans empreses poloneses actives a tots els sectors, i té per objectiu 

limitar el risc associat amb la concessió de préstecs a aquelles empreses que es troben més greument 

afectades per l’impacte econòmic de la crisi actual. Ajudarà als negocis a donar cobertura immediata a les 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_937


  

Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

necessitats de capital circulant o d’inversió i garantir que tinguin la liquiditat suficient per a continuar amb les 

seves activitats. 

Les mesures suposen que la quantitat de préstec per empresa està limitat a el necessari per a donar cobertura 

a les seves necessitats de liquiditat per al futur previsible. Les garanties només es concediran fins a finals de 

2020,i estan limitades a una duració màxima de dos anys i les primes de garantís i els tipus d’interès no superen 

els nivells previstos al Marc Temporal de la Comissió. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat el pla d’ajuda polonès, de 3,5 mil milions PLN (700 milions 

d’euros), per a donar suport a l’economia del país en el context del brot de coronavirus. 

Aquest nou pla d’ajuda estarà cofinançat pels fons de la UE sota gestió compartida, el FEDER i el FSE. Les 

autoritats poloneses podran concedir suport a les empreses poloneses afectades pel COVID-19, concedint 

suport de liquiditat en forma de garanties sobre préstecs i tipus d’interès reduïts per als préstecs. 

La quantitat de préstec per empresa està limitada a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per al futur 

proper i les quotes de garantia i els tipus d’interès corresponen als mínims previstos al Marc Temporal. Les 

garanties es concediran fins a finals d’aquest any, tindran una duració màxima de sis anys; i només es 

concediran a aquelles empreses que no tenien dificultats abans del 31 de desembre de 2019. El Govern 

polonès estima que unes 20 000 empreses es beneficiaran de la mesura. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 10 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia polonesa, de 527 milions PLN (115 milions d’euros 

aprox.), per a donar suport a l’economia polonesa en el context actual. 

El suport tindrà forma de subvencions directes i té la intenció de donar cobertura parcial als interessos sobre 

préstecs que normalment haurien de correspondre al prestatari. Les mesures estan obertes a micro-empreses, 

a PIMES i a grans empreses que facin front a l’impacte econòmic de la pandèmia. L’objectiu de les mesures és 

garantir que les empreses puguin cobrir les seves necessitats immediates de capital circulant i així assegurar 

la continuïtat de les seves activitats. 

La quantitat de suport per empresa no superarà els 800 000 euros i l’ajuda no es concedirà a empreses que ja 

tenien dificultats el 31 de desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 22 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia polonesa, de 500 milions PLN (110 milions d’euros 

aprox.), per a donar suport a l’economia en el context actual. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_596
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_614
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_635
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La mesura estarà finançada amb la reutilització de recursos que s’havien pagat a empreses sota varis 

instruments financers durant el període de programació 2007-2013 per als Fons Estructurals de la UE i que 

s’han reemborsat a l’estat. 

Les autoritats poloneses podran concedir l’ajuda en forma de suport a la liquiditat a través de garanties sobre 

préstec i tipus d’interès bonificats per als préstecs, a empreses poloneses que es trobin afectades per la 

pandèmia. 

La quantitat de préstec per empresa està limitat a donar cobertura a les seves necessitats de liquiditat per al 

futur proper. Les quotes de la garantia i els tipus d’interès corresponen als nivells mínims del Marc Temporal; 

les garanties i els préstecs es concediran fins a finals de 2020 i tindran una durada màxima de sis anys; l’ajuda 

només es concedirà a empreses que no es trobaven en dificultats el 31 de desembre de 2019 però que ara 

s’han vist greument afectades per la pandèmia. 

Polònia estima que unes 3 000 empreses es beneficiaran de la mesura. 

Per a més informació feu clic aquí.  

A data de 23 d’abril, la Comissió ha aprovat onze plans d’ajuda polonesos, amb un pressupost total de 35,1 

mil milions PLN (7,8 mil milions d’euros aprox.), per a donar suport a l’economia polonesa en el context de la 

pandèmia. 

El suport tindrà forma de subvencions directes, avançaments reemborsables, avantatges fiscals i de pagament, 

ajornaments fiscals i subsidis salarials. 

La mesura estarà oberta a micro-empreses, autònoms, PIMES i grans empreses que s’enfrontin a dificultats i 

a falta de liquiditat a causa del brot de coronavirus i s’estima que es puguin beneficiar de la mateixa 2,5 milions 

de negocis, incloent 2 milions d’autònoms. 

Els plans d’ajuda tenen l’objectiu de concedir a les empreses que es troben greument afectades pel brot de 

coronavirus la liquiditat suficient per a donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital circulant 

i d’inversió, i així poder seguir amb les seves activitats, començar noves inversions i mantenir els llocs de feina. 

Sobre les subvencions directes, els avançaments reemborsables i els avantatges fiscals i de pagament: el 

suport no excedirà els 100 000 euros per empresa activa en el sector primari agrícola, 120 000 euros per 

empresa activa en el sector pesquer i aqüicultor, i 800 000 euros per empresa activa en la resta de sectors, a 

més a més la mesura no inclou a aquelles empreses que ja es trobaven en dificultat a data de 31 de desembre 

de 2019. 

Sobre els ajornaments  fiscals, el suport consistirà en l’ajornament de pagament de l’IBI fins el 30 de setembre 

de 2020, i serà per aquelles empreses greument afectades pel coronavirus i amb la intenció d’alleujar les seves 

limitacions de liquiditat a les que s’enfronten les empreses que reben el suport de la mesura. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_720
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Sobre els subsidis salarials per als treballadors, la mesura té per objectiu evitar acomiadaments durant el brot 

de coronavirus; els subsidis es concediran durant a un període no superior a dotze mesos després de l’aplicació 

de l’ajuda, per als treballadors que d’altra manera haurien estat acomiadats; els empresaris hauran de 

mantenir als treballadors beneficiat al seu lloc de feina durant tot el període de concessió de l’ajuda. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda polonès, de 3 mil milions PLN (700 milions d’euros 

aprox.), per a donar suport a les empreses de tots els sectors que es troben afectades per l’impacte de la 

pandèmia, a través de subvencions i avançaments reemborsables, utilitzant fons estructurals de la UE en 

aquest sentit. 

La mesura estarà oberta a totes les empreses que tinguin accés a Fons Estructurals Europeus i que s’enfrontin 

a dificultats causades per la pandèmia. L’objectiu de la mesura és garantir que les empreses que estan 

experimentant dificultats de liquiditat a causa de la pandèmia, tinguin la liquiditat suficient per a mantenir les 

seves activitats duran i després de la crisi. 

El suport es concedirà fins a un import nominal de 100 000 euros per empresa activa en la producció primària 

de productes agrícoles, de 120 000 euros per empresa activa al sector pesquer i aqüicultor, i  de 800 000 euros 

per empresa activa en altres sectors; l’ajuda no es pot concedir a empreses que ja es trobaven en dificultats a 

data de 31 de desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 27 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia polonesa, de 75 mil milions PLN (16,6 mil milions 

d’euros aprox.), en forma de avançaments reemborsables per a donar suport a l’economia polonesa. 

La mesura estarà oberta a micro-empreses (excloent autònoms) i a PIMES que s’enfrontin a dificultats de 

liquiditat a causa del coronavirus. S’estima que la mesura beneficiarà unes 350 000 micro-empreses i 26 000 

PIMES que han declarat una disminució d’ingressos de mínim un 25% a qualsevol mes posterior a l’1 de febrer 

de 2020, comparat amb el mes anterior o el mateix mes de l’any anterior. 

La mesura té per objectiu concedir a aquest negocis  la liquiditat suficient per a donar cobertura a les seves 

necessitats immediates de capital de treball i d’inversió, permetent que així puguin continuar les seves 

activitats, començar inversions i mantenir llocs de feina durant i després de la crisi. 

El suport no superarà la quantitat nominal de 100 000 euros per empresa activa en el sector primari agrícola, 

120 000 euros per empresa activa en el sector pesquer i aqüicultor, i 800 000 euros per empresa activa a tota 

la resta de sectors. L’ajuda no es concedirà a empreses que ja es trobaven en dificultats a data de 31 de 

desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_760
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A data d’11 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia polonesa, de 2 mil milions PLN (450 milions d’euros 

aprox.), per a donar suport a l’economia de l’estat en el context de la crisi. Les mesures sota l’àmbit d’aquesta 

estratègia estaran cofinançades pels Fons Estructurals de la UE (ESIF). 

El suport tindrà forma de préstecs i de garanties públiques sobre préstecs. La mesura serà accessible a 

empreses actives a tots els sectors, que tinguin accés a Fons Estructurals de la UE i que es troben en dificultats 

en conseqüència de la crisi. S’estima que unes 7 000 empreses es beneficiaran d’aquest suport. 

La mesura té per objectiu mitigar els efectes econòmics negatius del coronavirus. El seu propòsit és adreçar 

les necessitats de liquiditat de les empreses més greument afectades per la crisi i ajudar a la continuïtat de les 

seves activitats, a iniciar inversions i a mantenir llocs de feina durant i després de la crisi. 

El suport no superarà els 100 000 euros per empresa activa al sector primari de producció agrícola, 120 000 

euros per empresa activa al sector pesquer i aqüicultor, i 800 000 euros per empresa activa a la resta de 

sectors; el suport no es concedirà a empreses que ja es trobaven en dificultats el 31 de desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 25 de maig, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia de préstecs subvencionats polonesa, de 

10 mi milions PLN (2,2 mil milions d’euros aprox.), per a donar suport a grans empreses en el context actual. 

El suport tindrà forma de préstecs subvencionats amb tipus d’interès favorables. La mesura serà gestionada 

pel Fons Polonès de Desenvolupament, està destinada principalment a grans empreses, però també estarà 

oberta a certes PIMES que seran elegibles amb un criteri que definirà Polònia. 

La mesura té per objectiu millorar l’accés a liquiditat de les empreses que es troben greument afectades pel 

coronavirus, i així ajudar a continuar les seves activitats, iniciar inversions i mantenir llocs de feina. 

Els préstecs subvencionats estan limitats a donar cobertura a les necessitats d’inversió i/o capital de treball 

per al futur immediat; tenen un venciment i mida limitats, quatre anys; només es concediran fins a finals de 

2020; proporcionen una remuneració adequada per a l’Estat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 29 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia polonesa, de 7,5 mil milions PLN (1,6 mil milions 

d’euros aprox.) per a compensar a les empreses pels danys ocasionats per la pandèmia i proporcionar la 

suficient solvència. La mesura compensa parcialment a les grans empreses i certes PIMES per a les pèrdues 

sofertes a causa de  la pandèmia, també els proporciona liquiditat directament a través de préstecs. La mesura 

és part d’un programa de suport polonès més ampli anomenat “Camp Financer per a Grans Empreses”, que 

té un pressupost total d’aproximadament 5,5 mil milions d’euros i que també estarà oberta certes PIMES. 

L’estratègia serà gestionada pel Fons de Desenvolupament Polonès,  i el suport tindrà forma de préstecs 

subvencionats amb tipus d’interès favorables que poden ser amortitzats abans del 30 de setembre de 2021  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_853
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_932
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en una quantitat no superior al 75% del danys actuals soferts per les empreses beneficiàries des de l’1 de març 

fins com a tard el 31 d’agost de 2020 directament a causa del coronavirus. 

Els beneficiaris de l’ajuda tindran accés a liquiditat immediata a través de préstecs. L’ajuda està planejada per 

a ser concedida en forma de préstecs que es revisaran en posterioritat a una quantitat equivalent als danys 

soferts a causa del coronavirus. 

La Comissió considera que la mesura polonesa compensarà pels danys directament lligats a la pandèmia, i la 

mesura és proporcionada, ja que la compensació prevista no supera el necessari per a millorar els danys. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’11 de juny, la Comissió ha aprovat l’estratègia de recapitalització polonesa de fins a 7,5 mil milions 

PLN (1,65 mil milions d’euros aprox.) per a donar suport a grans empreses i a certes PIMES en el context de la 

pandèmia. 

L’estratègia serà gestionada pel Fons de Desenvolupament Polonès, i forma part del programa de suport creat 

per les autoritats poloneses per a donar suport a les grans empreses, i que té un pressupost total 

d’aproximadament 25 mil milions PLN (5,5 milions d’euros aprox.). 

El suport prendrà forma d’instruments de recapitalització, en particular instruments d’equitat (adquisició 

d’accions preferents i ordinàries a empreses públiques i privades) i instruments híbrids de capital (bons i 

préstecs convertibles). 

El suport serà disponible per a empreses si tenen necessitat de mantenir operacions i no tenen cap altre 

solució apropiada disponible i resulta d’interès comú intervenir; el suport està limitat a la quantitat necessària 

per a garantir la viabilitat dels beneficiaris i no anirà més enllà de restaurar la seva estructura de capital prèvia 

al brot de coronavirus; la mesura proporciona una remuneració adequada per a l’Estat; les condicions de les 

mesures incentiven als beneficiaris a repagar el suport el més aviat possible; hi ha garanties per a assegurar 

que no es beneficien indegudament de la recapitalització per part de l’Estat en detriment de la competència 

justa al Mercat Únic, com una prohibició d’adquisició per tal d’evitar l’expansió comercial agressiva; i l’ajuda 

per empresa per sobre del sostre de 250 milions d’euros s’haurà d’enviar per separat per a ser avaluada 

individualment. Només són elegibles per a l’ajuda les empreses que no es trobaven en dificultats el 31 de 

desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Portugal – actualitzat a data de 17 d’abril 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. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_978
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1041
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• 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. 

• Línia de crèdit per a PIMES del sector turístic de 60 milions d’euros per a préstecs sense interessos.  

• Ajornament dels terminis de la Seguretat Social.  

• Simplificació en els procediments administratius. 

• Ampliació del termini de pagament de l’impost de societats i presentar declaracions d’altres 

impostos.  

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 4 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat dos plans d’ajuda portuguesos, de 13 mil milions d’euros, 

per a donar suport a l’economia portuguesa. El primer serà un pla d’ajudes en forma de subvencions directes, 

i el segon serà una estratègia de garanties per a inversions i préstecs de capital de treball concedits per bancs 

comercials. 

El suport dels dos plans d’ajuda serà accessible per a PIMES i grans empreses que tinguin dificultats com a 

resultat de l’impacte econòmic del brot de coronavirus. L’objectiu de l’estratègia és ajudar als negocis a donar 

cobertura a les seves necessitats immediates d’inversió i de capital de treball, per tal de garantir la continuïtat 

de la seva activitat. 

Les subvencions directes concediran ajudes que no superin els 800 000 euros per empresa. 

En relació a les garanties estatals, la quantitat de préstec per empresa estarà limitada tal i com estableix el 

Marc Temporal de la Comissió; les garanties estan limitades a una duració màxima de sis anys i les primes de 

garantia no superaran els nivells previstos al Marc Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat una estratègia d’una línia de crèdit portuguesa, de 20 

milions d’euros, per a donar suport al sector pesquer i aqüicultor. L’estratègia pública consistirà amb la 

concessió de préstecs valorats fins a 20 milions d’euros amb tipus d’interès reduïts, per ajudar a les empreses 

actives al sectors pesquer i aqüicultor (empreses de pesca, sindicats de productors i empreses actives del 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_506
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_599
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processament dels productes de la pesca i l’aqüicultura) que tinguin dificultats de liquiditat produïdes per la 

crisi. 

L’estratègia serà accessible per a les PIMES actives als dos sectors ja mencionats, i té per objectiu a facilitar 

l’accés, d’aquestes empreses afectades, a un cost reduït, a les ajudes financeres que necessiten per a mantenir 

les seves activitats. 

Els préstecs es signaran fins el 31 de desembre de 2020 i tenen una duració màxima de sis anys, la quantitat 

total de préstec per empresa no podrà superar el 25% dels seus ingressos de 2019 (s’acceptaran excepcions 

en alguns casos degudament justificats), i també estarà limitada a donar cobertura a la necessitat de liquiditat 

per al futur previsible. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 17 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda portuguès, de 140 milions d’euros, per a donar 

suport a la inversió en Investigació i Desenvolupament (I+D), proves i producció de productes rellevants per el 

coronavirus, incloent vacunes, respiradors i equipaments de protecció personal. 

50 milions d’euros del total de 140 milions, estaran destinats a projectes de I+D i instal·lacions de proves. Els 

90 milions d’euros restants finançaran la producció de productes rellevants pel coronavirus. El suport tindrà 

forma de subvencions directes i la mesura està oberta a totes les empreses capacitades per a portar a terme 

les activitats mencionades a tots els sectors. 

L’objectiu de la mesura és millorar i accelerar el desenvolupament i la producció de productes directament 

rellevants per la pandèmia, vacunes, equipament mèdic i hospitalari, respiradors, i roba i equipament de 

protecció. 

L’ajuda donarà cobertura a una part significant dels costs d’inversió necessaris per al desenvolupament i les 

proves de productes i processos innovadors, així com dels costs de la construcció de noves instal·lacions de 

producció. Els projectes d’inversió s’hauran de completar durant els sis mesos següents a la concessió de 

l’ajuda.  

Per a més informació feu clic aquí. 

Regne Unit – actualitzat a data d’11 de maig 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. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_696
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• 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: 

• 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: 

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
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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• 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. 

• 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. 

A data de 6 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia “paraigües” britànica, de 50 mil milions de lliures (57 

mil milions d’euros aprox.) per a donar suport a les PIMES i a les grans empreses britàniques afectades pel 

brot de coronavirus. 

Després de les dues estratègies d’ajuda britànica aprovades el 25 de març, la nova mesura és un Marc Nacional 

a nivell Britànic Temporal per a Ajudes Estatals que concedirà ajudes en forma de: 

- subvencions directes, injeccions patrimonials, avantatges fiscals selectius i pagaments anticipats; 

- garanties estatals per a préstecs subjectes a garanties per tal que els bancs canalitzin les ajudes de 

l’Estat cap a l’economia real; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
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- préstecs públics subvencionats concedits a empreses amb tipus d’interès favorables; 

- suporta a la investigació i desenvolupament en relació amb el coronavirus (I+D); 

- suport per a la construcció i millora d’instal·lacions d’assaig per a desenvolupar i provar productes útils 

per a fer front al brot de coronavirus; 

- suport per a la producció de productes rellevants per a fer front al brot de coronavirus. 

Aquesta mesura es podrà concedir per totes les autoritats de Regne Unit a tots els nivells, el govern central, 

les autoritats locals i altres cossos administrant estratègies relacionades amb la canalització de recursos 

estatals a través dels seus propis pressuposts. Està destinada a PIMES i grans empreses de tot el territori del 

Regne Unit. L’ajuda es concedeix directament o a través d’institucions de crèdit i d’altres institucions 

financeres que actuen com a intermediaris financers. 

L’estratègia preveu un mecanisme per a garantir que aquests programes es canalitzin a través de bancs 

comercials, aquests passin les avantatges de la prima de la  garantia subvencionada a les empreses que ho 

necessitin. El Regne Unit s’assegurarà que les normes d’acumulació d’ajudes son respectades. L’ajuda només 

es podrà concedir a aquelles empreses que no es trobessin en dificultats abans del 31 de desembre de 2019, 

i només es podran concedir fins a finals d’aquest any 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’11 de maig, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda britànic, de 9 mil milions GBP (10,3 mil milions 

d’euros aprox.), per a donar suport als autònoms i als membres de societats afectats per la pandèmia. 

L’ajuda donarà suport als autònoms i membres de societats de l’extrem inferior de l’escala d’ingressos, que 

s’han vist afectats per l’impacte econòmic del coronavirus, la mesura permetrà que puguin continuar amb les 

seves activitats durant i després de la crisi. 

El suport tindrà forma de subvencions directes i s’aplicarà a tots els sectors del territori britànic. 

El subsidi pels ingressos es concedirà per un període no superior a dotze mesos i estarà subjecte a la condició 

que l’activitat dels beneficiaris es mantingui continuadament; la intensitat de l’ajuda no superarà el 80% dels 

ingressos bruts mensuals (incloent les contribucions a la seguretat social); l’ajuda no portarà a una sobre 

compensació. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Romania – actualitzat a data d’11 d’abril de 2020 

• Suport de 300 milions d’euros en el marc de fons europeus per a l’atur fins a 60 dies per un equivalent 

a 620.000 sous. 

• Accelerament del reemborsament de l’IVA per proporcionar liquiditat addicional a les empreses.  

• L’Estat pagarà el salari mínim a les persones que no poden accedir a l’atur, com els autònoms o PIMES. 

• Garanties de 15 milions d’euros per facilitar l’accés de les PIMES a préstecs de capital de treball i 

inversions.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_860
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• El Banc Nacional de Romania dóna suport a les mesures adoptades pel sistema bancari per ajudar els 

individus i empreses afectades per la crisi, mitjançant mesures que faciliten els reemborsaments en 

préstecs en curs i facilitar l’accés a noves línies de crèdit.  

• Els departaments de salut pública poden contractar personal sense el procediment de concurs i sense 

la necessitat de tenir la condició de personal funcionari.  

A data d’11 d’abril, la Comissió ha aprovat un pla d’ajuda romanès, de 16 mil milions RON (3,3 mil milions 

d’euros aprox.) per a donar suport a les PIMES en el context actual. El suport es concedirà en forma de 

subvencions directes i garanties estatals per a préstecs d’inversió i de capital circulant. 

El pla d’ajuda serà accessible a les PIMES que s’enfrontin a dificultats causades per l’impacte econòmic del 

coronavirus, l’objectiu és ajudar a aquests negocis a donar cobertura immediata a les seves necessitats de 

capital circulant i d’inversió i així garantir la continuïtat de les seves activitats. 

• Les subvencions directes, no superaran els 800 000 euros per empresa. 

• Les garanties estatals: la quantitat de préstec per empresa cobert per la garantia està limitat a 

l’exposat al Marc Temporal; les garanties estan limitades a una duració màxima de sis anys i les quotes 

de les primes de garantia no superen els nivells previstos al Marc Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Suècia – actualitzat a data d’11 de juny 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. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_649
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• 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.  

• El Riksbank incrementarà la compra de valors fins a 300 mil milions SEK, si és necessari la compra 

inclourà títols públics, obligacions estatals, obligacions municipals i obligacions hipotecàries. 

• Reduirà la taxa de crèdit per als préstecs interbancaris de 0,75 a 0,20 punts percentuals per sobre de 

la taxa de reintegració. La taxa de reintegració queda al zero per cent. 

• S’oferirà als bancs la possibilitat de demanar en préstec una quantitat il·limitada de diners 

setmanalment contra garantia de venciment de tres mesos a un tipus d’interès de 0,20 punts 

percentuals per sobre la taxa de reintegració. 

• Augmentaran la flexibilitat als bancs al respecte de la utilització de col·laterals quan manllevin diners 

del Riksbank, cosa que donarà, entre altres, més possibilitats als bancs per utilitzar obligacions 

hipotecàries com a col·laterals. 

A data de 20 de març, Suècia ha presentat noves mesures per a facilitar la situació als negocis suecs, 

especialment a les PIMES, per a facilitar l’accés a finançament. 

• Almi Företafspartner AB rebrà una contribució capital de 3 mil milions SEK per a incrementar la seva 

capacitat de préstec per a les PIMES. 

• L’Empresa Sueca per a l’Exportació de Crèdit rebrà un increment del seu marc de crèdit de 125 mil 

milions SEK a 250 mil milions SEK, i es podrà utilitzar tant per a proporcionar crèdit subvencionat com 

crèdit comercial a les empreses d’exportació sueques. 

• L’Agència Sueca d’Exportació de Crèdit decidirà la concessió de garanties de crèdit que suposin noves 

i millorades oportunitats de crèdit per a les empreses. 

• Reforçament de liquiditat a través de comptes fiscals. Les empreses podran aplaçar els pagaments de 

les contribucions a la seguretat social, de l’impost preliminar sobre els salaris, i de l’IVA mensual o 

trimestral. L’aplaçament de pagaments de les empreses dona cobertura al pagament d’impostos 

durant tres mesos i s’atorga fins a 12 mesos. Aquesta mesura substitueix la proposta anterior, i serà 

vigent a partir del 7 d’abril però es podrà aplicar retroactivament fins l’1 de gener de 2020. Per tant, 

les empreses que hagin pagat als seus comptes fiscals per el període de gener a març podran rebre el 

pagament dels impostos de part de l’Agència Fiscal Sueca. 

• El govern ha aprovat una mesura d’acomiadaments a curt termini (equivalents als ERTE). Aquesta 

mesura suposa que els costos salarials es podran reduir a la meitat per a les empreses, ja que el govern 

donarà cobertura a una part més gran dels costos. Aquest model és similar al de treball a curt termini, 

però el nivell de subvenció augmenta significativament. El treballador rebrà més del 90% del seu salari. 

L’objectiu principal és evitar acomiadaments definitius a llocs de feina suecs. La mesura entrarà en 

vigor el 7 d’abril i podrà estar vigent durant tot el 2020, i s’aplicarà retroactivament des del 16 de 

març. 

• El govern central assumirà el pagament de les baixes per malaltia durant dos mesos. La proposta 

estableix que el govern assumiria el cost total de les baixes per malaltia durant Abril i Maig. Els 

autònoms també seran compensats, podent ser beneficiaris de la baixa per malaltia estàndard durant 

els dies 1 a 14. 
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• El govern ha publicat una proposta per tal que les companyies aèries puguin rebre garanties de crèdit 

durant l’any 2020 per una quantitat de màxim 5 mil milions SEK, dels quals 1,5 mil milions són per a 

SAS. La proposta és part del pressupost addicional, i també es considera dins el pressupost que el marc 

de garantia de crèdit l’Agència Sueca d’Exportació es pugui ampliar per donar suport a les empreses 

sueques d’exportació i ,per extensió, a la indústria naviera. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’11 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia sueca, de 5 mil milions SEK (455 milions 

d’euros aprox.), sobre préstecs per a donar suport a les companyies aèries afectades pel brot de coronavirus. 

El suport tindrà forma de garanties estatals sobre préstecs, i serà accessible a aquelles companyies aèries que 

tinguin una llicència d’aviació comercial sueca com a mínim des de l’1 de gener de 2020, excepte per aquelles 

que operin vols no programats de transport de serveis i no de passatgers com a activitat principal. 

Les autoritats sueques estimen que aproximadament 20 companyies aèries podran ser elegibles per a les 

garanties sobre préstecs, incloent transportistes que operen serveis de transport aeri de passatgers 

programats, també companyies aèries més petites que operin vols d’ambulàncies i empreses d’helicòpters 

que realitzin serveis d’inspecció. 

 L’estratègia té per objectiu limitar els riscs associats per la concessió de préstecs, d’aquesta manera garanteix 

que les companyies aèries tinguin liquiditat suficient, garantint la continuació de les seves activitats durant i 

després de la crisi actual. 

L’import del préstec subjacent per a cada companyia està vinculant a les seves necessitats de liquiditat per al 

futur previsible; les garanties només es podran concedir fins a finals de 2020 i estan limitades a una durada 

màxima de sis anys; la cobertura de la garantia de cada préstec i les quotes de les primes de garantia no 

superen els nivells previstos pel Marc Temporal. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 15 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat un pla d’ajuda suec, de fins a 5 mil milions SEK (453 

milions d’euros aprox.), de rebaixes de lloguer per a donar suport als arrendataris que operen en els sectors 

per a hotels, restaurants, comerços i algunes altres activitats. El pla d’ajuda està dissenyat per als inquilins dels 

sectors hoteler, restauració, comerç i alguns altres, que han vist que els seus ingressos han disminuït arribant 

fins i tot a desaparèixer en alguns casos, a causa del coronavirus. La mesura dona cobertura fins a un 50% de 

les reduccions de lloguer negociades entre arrendataris i propietaris per al període 1 d’abril a 30 de juny de 

2020. 

El pla té com a objectiu capejar la reducció brusca d’ingressos a la que s’enfronten els arrendataris a causa de 

les mesures preses per tal de frenar l’expansió de la pandèmia, com les restriccions de viatge, les 

recomanacions de distanciament social, i altres, així preservar la continuïtat de l’activitat econòmica durant i 

després del brot de coronavirus. Els arrendataris no poden obtenir un avantatge que superi els 800 000 euros 

i el pla s’acaba el 31 de desembre de 2020. 

https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_647
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Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 22 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia sueca, de 420 milions SEK (38 milions d’euros aprox.) 

per a compensar a les empreses afectades per la pandèmia per la pèrdua d’ingressos o pels costs addicionals 

vinculats a la cancel·lació o ajornament dels esdeveniments culturals. 

Els operadors culturals tindran dret a una compensació pels danys soferts, en forma de subvenció directa 

donant cobertura a un 75% de la seva pèrdua d’ingressos o dels costs addicionals soferts fins a 1 milió SEK (90 

600 euros aprox.), i un 50% per la part de pèrdues per sobres del milió SEK. L’ajuda es podrà concedir fins a 

una quantitat màxima de 10 milions SEK (906 000 euros) per beneficiari. 

La compensació es concedirà per als esdeveniments previstos entre el 12 de març de 2020 i el 31 de maig de 

2020 que s’han hagut d’ajornar o cancel·lar. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat una garantia pública sueca, de fins a 137 milions d’euros, per a 

una línia de crèdit rotativa per compensar la línia aèria escandinava SAS per els danys causats per la pandèmia. 

SAS és una xarxa major de línies aèries que operen a Dinamarca, Noruega i Suècia. SAS contribueix a un 50% 

de la connectivitat domèstica de Suècia i fins a un 25% del tràfic internacional del país. La significant baixada 

sobre la demanda de viatges en relació a coronavirus i a les mesures de contenció ha provocat una deterioració 

de la situació de la línia aèria. Per tant, el suport per a SAS, tindrà forma de garantia estatal sobre un línia de 

crèdit rotatiu a favor de la companyia.  

El dany exacte sofert es quantificarà després de la crisi i estarà basat en els comptes operatius de la companyia 

pel 2020. El mètode de quantificació estarà subjecte a la prèvia aprovació de la Comissió. En cas que l’ajuda 

sueca sigui superior als danys realment soferts, s’activarà un mecanisme de recuperació, i el suport públic 

excedent dels danys reals serà retornat. Per tant, el risc de que l’ajuda estatal superi el dany real s’exclou. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data d’11 de juny, la Comissió ha aprovat una estratègia sueca, de 39 mil milions SEK (3,7 mil milions d’euros 

aprox.), que compensa parcialment a les empreses que han tingut grans pèrdues d’ingressos per danys soferts 

a causa de la pandèmia. 

Les empreses de tots els sectors que es trobin registrades a Suècia i provin una reducció d’ingressos de més 

del 30% durant Març i Abril de 2020 comparat amb un període de referència anterior a la pandèmia, amb les 

subseqüents pèrdues operacionals, tindran dret a compensació pels danys soferts. La compensació tindrà 

forma de subvencions directes i podrà donar cobertura a un màxim del 75% dels costs fixes que les empreses 

varen seguir fent front, amb un màxim d’ajuda de 150 milions SEK (14 milions d’euros aprox.) per empresa o 

grup empresarial. 

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_748
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1027
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República Txeca – actualitzat a data de 15 de maig de 2020 

• Préstecs sense interessos amb ajornament de les quotes per a PIMES afectades pel brot de COVID-19. 

• Ajornament de 3 mesos de l’impost sobre la renda de les persones físiques.  

• Indemnització de 17 euros per dia d’escoles tancades als autònoms amb fills menors de 13 anys.  

A data de 15 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia d’ajuda txeca, de mil milions CZK (37 milions d’euros 

aprox.), per a donar suport a inversions de PIMES a la producció de productes rellevants pel brot de 

coronavirus. El pressupost inicial és de 300 milions CZK (11 milions d’euros aprox.) i es podrà incrementar fins 

als 37 milions d’euros. El suport tindrà forma de subvencions directes i estarà obert a PIMES. El suport públic 

donarà cobertura a un 50% dels costs elegibles que les empreses han de suportar per a crear capacitats de 

producció per a produir productes rellevants per al coronavirus. 

L’objectiu de l’ajuda és millorar i accelerar la producció dels productes mencionats, que inclouen productes 

medicinals com vacunes, equipament mèdic i hospitalari com respiradors i equipament i roba de protecció, i 

instruments de diagnòstic. L’adquisició d’instal·lacions d’eliminació de residus infecciosos també entrarà dins 

el pla d’ajuda. 

L’ajuda cobrirà una part dels costs d’inversió necessaris per a la producció dels productes mencionats i els 

costs de prova de les noves instal·lacions de producció. Els projectes d’inversió es completaran durant els sis 

mesos següents a la concessió de l’ajuda. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 5 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia txeca, de 142 mil milions CZK (5,2 mil 

milions d’euros aprox.), per a les grans empreses afectades pel coronavirus amb activitats d’exportació. 

El suport tindrà forma de garanties estatals sobre préstec, que seran accessibles per a grans empreses que 

tinguin exportacions que suposin mínim un 20% dels seus ingressos de ventes anuals. 

L’objectiu de la mesura és limitar el risc associat a la concessió de préstecs a aquelles empreses més greument 

afectades per l’impacte econòmic de la pandèmia i així garantir la continuïtat de les seves activitats. 

La mesura dona cobertura a garanties sobre préstecs d’inversió o de capital de treball amb un venciment i 

mida limitats; està limitada en el temps i limita el risc que pren l’estat a un màxim del 80%; també concedeix 

remuneració adequada de les garanties; conté les garanties suficients per a assegurar que l’ajuda es canalitza 

de manera efectiva pels bancs o altres institucions financeres cap als beneficiaris. 

La mesura serà gestionada per l’Agència Txeca d’Exportació de Crèdit, EGAP. Les garanties donaran suport al 

préstec a les empreses però no tindran forma de contingent d’ajuda d’exportació sobre activitats d’exportació 

ja que no estan lligades a contractes concrets d’exportació. 

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_794
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A data de 7 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia txeca, de 200 milions CZK (7,3 milions d’euros 

aprox.), per a donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament, I+D, en el context del coronavirus. 

El suport tindrà forma de subvencions directes i serà accessible a totes les empreses capacitades per a portar 

a terme projectes d’I+D rellevants a tots els sectors. 

L’objectiu de la mesura és donar suport al desenvolupament de solucions innovadores a la pandèmia, tal com 

tecnologies mèdiques i para-mèdiques i solucions que inclouen sistemes d’impressió 3D i aplicacions per a 

facilitar la logística. 

L’ajuda donarà cobertura a un 75% dels costs rellevants d’I+D. Sota el marc de la mesura, els resultats de les 

activitats d’investigació es faran disponibles per a tercers dins l’Àrea Econòmica Europea mitjançant llicències 

no exclusives. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 15 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia de garantia txeca, de 500 mil milions CZK (18,5 

milions d’euros aprox.), sobre préstecs per a donar suport a les empreses de fins a 500 treballadors que es 

troben afectades pel coronavirus. 

El suport tindrà forma de garanties estatals sobre préstecs. La mesura serà gestionada pel Banc Promocional 

Txec, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s (CMZRB). 

L’objectiu de la mesura és limitar els riscs associats amb la concessió de préstecs a empreses de fins a 500 

treballadors que es troben greument afectats per l’impacte econòmic del coronavirus, millorant el seu accés 

a finançament extern, i garantint, així, la continuïtat de les seves activitats. 

La mesura dona cobertura a préstecs de capital circulant amb un venciment i mida limitats; està limitada en 

el temps; limita el risc que pren l’Estat fins al 90%; proporciona la remuneració adequada de les garanties; 

conté garanties per a assegurar que l’ajuda es canalitza de manera efectiva pels bancs o altres institucions 

financeres als beneficiaris que ho necessitin. 

Per a més informació feu clic aquí. 

Xipre – actualitzat a data de 10 de juny de 2020 

• Suspensió de garanties en contractes públics i privats de subministrament de béns i serveis. 

• D’acord amb les mesures adoptades pel Banc Central Europeu, alliberament de les accions de capital 

que el Banc Central de Xipre estima en 1,3 milions d’euros.  

A data de 10 de juny de 2020, la Comissió ha aprovat una estratègia xipriota per a aplaçar els pagaments de 

l’IVA per a facilitar les dificultats de liquiditat de les empreses afectades pel coronavirus. 

La mesura permetrà aplaçar el pagament de l’IVA que vencia els dies 10 d’abril, 10 de maig i 10 de juny de 

2020. Sota l’àmbit de la mesura, no s’imposaran ni penalitzacions ni es cobraran interessos a les empreses que 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_896
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paguin l’IVA vençut a les dates mencionades abans del 10 de novembre de 2020. El pressupost estimat de la 

mesura és de 33 milions d’euros. 

La mesura serà accessible a empreses de totes mides i sectors, excepte els sectors que han continuat operant 

durant el confinament a Xipre. L’objectiu de la mesura és facilitar les dificultats de liquiditat que tenen les 

empreses més afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, i així ajudar a continuar amb les seves 

activitats. 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Regions 

 

Brussel·les-Capital – actualitzat a data de 24 d’abril de 2020 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia belga regional, de 200 000 euros per a donar suport 

als sectors del l’agricultura i l’aqüicultura a la regió de Brussel·les-Capital en el context del brot de coronavirus. 

El suport estarà destinant a companyies actives a Brussel·les-Capital en la producció de productes primaris 

agrícoles i de l’aqüicultura per al sector alimentari. 

El suport tindrà forma de subvencions directes i té per objectiu garantir que les empreses que tenen dificultats 

de liquiditat a causa del coronavirus tinguin la liquiditat suficient per a poder mantenir les seves activitats 

durant i després de la crisi. 

El suport no superarà els 100 000 euros per empresa activa en el sector primari agrícola i 120 000 euros per 

empresa activa al sector de l’aqüicultura; i només es concedirà fins el 31 de desembre de 2020. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 27 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia de subvencions directes belga, de 4 milions d’euros, 

per a la regió de Brussel·les-Capital, per a donar suport a la investigació i desenvolupament, I+D, de  projectes 

relatius al coronavirus a la mencionada regió. 

La mesura serà accessible per a PIMES i grans empreses de tots els sectors capacitades per a portar a terme 

aquestes activitats i que tinguin almenys un lloc del seu negoci a la regió. 

L’objectiu de la mesura és donar suport al desenvolupament de solucions innovatives a la pandèmia del 

coronavirus, tal como vacunes, medicaments i tractaments, dispositius mèdics, productes i equipaments 

hospitalaris i mèdics, incloent respiradors, roba de protecció, instruments de diagnòstic i desinfectants. 

L’estratègia dona cobertura a projectes d’investigació industrial i de desenvolupament experimental i al 80% 

dels costs elegibles per a la durada del projecte. Es premiarà que les empreses cooperin entre elles o amb 

organitzacions d’investigació amb una bonificació del 15% quan el projecte de recerca d’I+D es porti a terme 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_732
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amb col·laboració transfronterera amb organitzacions de recerca o altres empreses, o quan el projecte de 

recerca ha obtingut suport per part de més d’un Estat membre. 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Canàries – actualitzat a data de 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. 

• 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.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_735
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• Que es tramitin d’urgència tots els expedients de contractació.  

Per a més informació feu clic aquí. 

Catalunya – actualitzat a data de 28 d’abril de 2020 

o Mesures fiscals 

• Moratòria sobre els terminis previstos per al pagament i l’autoliquidació d’alguns impostos (impostos 

propis del govern autonòmic i impostos estatals cedits als governs regionals) fins a la fi de l’estat 

d’alarma. 

• Suspensió i interrupció de terminis de gestió, inspecció i procediments de recollida.  

• Moratòria de pagament fins a octubre de la taxa turística a les empreses que havien de pagar a l’abril. 

• Eliminació de les taxes sobre la gestió individual de residus i es posarà  un reglament per a reduir en 

un 50% la taxa sobre residus industrials i de construcció. 

• Reducció del 50% de l’impost sobre l’aigua per a usuaris domèstics i activitats econòmiques (de l’1 

d’abril fins al 31 de maig). Les famílies vulnerables , o aquells que es troben en aquesta situació a causa 

del coronavirus, podran sol·licitar prestacions socials i no pagar res per aquest concepte. 

 

o Mesures financeres per a autònoms 

Es destinaran 7,5 milions d’euros per a treballadors autònoms afectats pel coronavirus. L’ajuda serà de fins a 

2 000 euros per autònom que provi una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos. Han de provar 

també que estan registrats per a portar a terme activitats que les autoritats sanitàries han decretat que han 

de cessar i que no tenen altres fonts d’ingressos. S’estima que beneficiï a uns 4 500 autònoms. 

o Garantir el pagament de la contractació pública 

Per tal de garantir que les empreses que treballen per al govern català mantinguin els llocs de feina dels 

treballadors encara que no puguin proveir els seus serveis a causa de la crisi, el govern català pagarà els salaris 

i els costs de les assegurances dels treballadors. Això inclou contractes de neteja, transport escolar, menjadors 

escolars, centres d’educació especial, contractes de vigilància i d’obra i servei concedits pel govern català i el 

seu sector públic. 

o Flexibilització dels procediments administratius 

Les juntes de contractació es podran reunir de manera telemàtica, tot respectant la transparència exigida per 

la Llei de Contractes del Sector Públic. 

o Línies de liquiditat per a les PIMES i els autònoms (garanties bancàries, 750 milions d’euros) 

L’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya garantiran el 80% dels préstecs concedits per les institucions 

financeres a PIMES i a autònoms catalans que tinguin falta de liquiditat a causa del coronavirus. Les empreses 

que sol·licitin préstecs sota aquesta mesura no podran acomiadar treballadors. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-traslada-al-gobierno-de-espana-sus-propuestas-para-paliar-los-efectos-socioeconomicos-del-covid-19/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383498/govern-aprova-reduir-meitat-canon-aigua-usuaris-domestics-activitats-economiques
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383442/treball-afers-socials-families-destinara-75-m-euros-ajut-al-treballadors-autonoms-afectats-economicament-pel-coronavirus
http://www.icf.cat/en/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/index.html
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o Préstecs de liquiditat al Sector Cultural (10 milions d’euros) 

Préstecs per a ajudar a les empreses culturals afectades per la crisi i que s’enfronten a problemes de liquiditat. 

o Moratòria dels lloguers 

Moratòria a partir de l’abril sobre lloguers d’habitatges públics i espais comercials administrats per l’Agència 

Catalana d’Habitatge. S’estima que al voltant de 20 000 famílies se’n beneficiaran. 

o Notificació en línia de la suspensió i la reducció d’horaris laborals 

La creació d’un ERTE a causa del COVID-19, justifica els tancaments protegits per la normativa legal així com 

els tancaments determinats per altres administracions, i també aquells que s’han tancat a causa de falta de 

subministraments o a causa d’aïllament per les autoritats sanitàries. Tant la suspensió com la reducció 

d’horaris laborals es podrà fer fàcilment a la pàgina web de la Generalitat. 

o Flexibilitat dels ERTES 

Es consideraran que els ERTES causats per la crisis del coronavirus són força major i els treballadors tindran 

dret a la prestació d’atur contributiu, fins i tot si l’atur no completa els requisits de contribucions prèvies. 

o Prestacions extraordinàries per cessació d’activitat per a autònoms 

Els autònoms que tinguin les activitats suspeses a causa de l’estat d’alarma, o els que la seva facturació a data 

d’un mes abans de la sol·licitud de prestació  s’ha vist reduïda com a mínim a un 75% comparat amb la 

facturació mitjana del semestre anterior, tindran dret a una prestació extraordinària per cessació d’activitat. 

o Creació d’un “Mercat de Negocis COVID-19” 

Servei en línia per a connectar les solucions tecnològiques i sanitàries destinades a fer front a la crisis. És un 

servei de demanda i subministrament per adreçar l’emergència del coronavirus entre els catalans . Els usuaris 

necessitaran omplir un formulari per a oferir o sol·licitar qualsevol solució de negoci que pugui ajudar a la 

situació. El govern publicarà les ofertes i demandes i requeriments amb la màxima agilitat.  

o Escriptori virtual d’”ACCIO competitivitat per Catalunya” 

Mesura per a reforçar el canal amb les negocis de consultoria electrònica i ajudar a la creació de nous serveis 

durant la crisis. 

• Minut Zero: destinat a reforçar el sistema d’atenció als negocis via xat per a donar resposta a qualsevol 

dubte relacionat amb els negocis amb especialistes d’innovació, internacionalització i finances. 

• Oportunitats: servei de videoconferència per a assistir qualsevol consulta o idea de negoci. 

• Suport continu per part d’un Gestor de comptes en cas de projectes personalitzats continus. 

• Informació útil i actualitzada del COVID-19 per al sector de negocis. 

 

http://www.icf.cat/en/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/index.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/
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o Flexibilització de terminis 

Interrupció de terminis administratius dels actes i procediments relacionats amb la gestió de convocatòries de 

subvencions d’investigació i recerca de l’AGAUR. 

o Accelerar les prestacions d’atur 

Els Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, ofereix la seva infraestructura per a donar suport al SEPE amb 

l’objectiu de processar les prestacions d’atur. Les persones que vagin al SOC seran registrades sense necessitat 

d’esperar pel SEPE. 

o Flexibilització de terminis i agilització de necessitats urgents 

Els terminis per a inscriure’s a diferents subvencions i re-alineacions dels canals de tramitació de la Renda 

Garantida de Ciutadania i garantir la seva disponibilitat, especialment en casos urgents. 

o Transport públic gratuït 

El transport públic operat pel govern català és ara gratuït per a garantir que els treballadors essencials que es 

veuen forçats a viatjar ho puguin fer fàcilment. 

o Priorització dels fons essencials 

Es prioritzen totes les invitacions a licitació del Fons Europeu de Pesca i Marítim, establint una alternativa de 

mecanismes de comunicació com una adreça de correu electrònic específica, i una sol·licitud especial en línia. 

Es prioritza també el procediment administratiu relatiu a la regulació regional (per a aquells que han patit 

danys causats per la tempesta Glòria el passat gener). Un procediment excepcional per a gestionar els 

procediments d’autorització de gestió i explotació pesquera, amb dues adreces de correu electrònic diferents 

per a intercanviar informació amb l’administració pública. 

o Ampliació dels terminis administratius 

El termini de presentació de la Declaració Única Agrària, DUN, de 2020, per mitjà de la qual es poden fer 

sol·licituds per a les subvencions de la PAC i altres procediments del Ministeri d’Agricultura, que varen 

començar l’1 de febrer i es preveia la seva finalització pel 30 d’abril. A causa de la situació actual i l’estat 

d’alarma, el departament d’agricultura està processant l’ampliació de l’extensió del termini de les subvencions 

i els procediments DUN fins el 15 de juny (subsidis directes, subvencions de sostenibilitat, subvencions de 

competitivitat i altres procediments DUN). En relació a les subvencions per la reestructuració i reconversió de 

vinyes, el termini s’ampliarà fins a 15 dies naturals després de la suspensió de l’estat d’alarma. 

o Increment de subvencions, pressupost i ajuda financera per al sector cultural 

Increment del 10% de totes les subvencions, per tal d’injectar més liquiditat a les empreses i les entitats 

beneficiaris. Fomentar, des de l’Institut Català d’Empreses Culturals i l’Oficina de Suport a les Iniciatives 

Culturals, subjectes a disponibilitats pressupostàries, línies específiques de suport per compensar les pèrdues 

http://agaur.gencat.cat/es/lagaur/pla-de-contingencia
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383492/servei-public-ocupacio-catalunya-ofereix-seva-infraestructura-donar-suport-al-servicio-publico-empleo-estatal-tramitacio-prestacions-atur
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384040
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de les empreses i entitats de diferents sectors culturals, en el cas de que les pèrdues siguin conseqüència 

directa de les mesures de prevenció i control de la pandèmia. Reforcen la línia dedicada a la compra de llibres 

pel Servei Bibliotecari de la Generalitat. Creen una línia de subvencions per a finançar els interessos generats 

per la falta de primer any dels préstecs sostinguts pel govern català. 

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 fins a 36 mesos, 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. 

• Suport a la tresoreria de les PIMES proporcionant garanties de Bpifrance i bestretes reemborsables 

per a empreses molt petites.  

• Mobilització de la comissió de detecció i processament per a empreses amb dificultats.  

• “Mediació creditícia” amb suport del Banc de França. 

Per a més informació feu clic aquí i aquí. 

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. 

http://exteriors.gencat.cat/web/.content/Noticia/afers_exteriors/2020/doc_200428_GovernMesuresCOVID.pdf
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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• 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. 

• El pagament de l’impost sobre automòbils que expira el març/abril es posposa fins al juny. 

• Posposar els terminis de pagament de determinades obligacions ambientals (impost sobre cànon de 

l’aigua i l’impost sobre residus). 

• La regió assigna 50 milions d’euros per a equips de protecció de la salut. 

• La regió ha destinat més de 55 milions d’euros al suport del sector agrícola. 

• S’amplia de un mes a 13 setmanes el període cobert per la seguretat social per a reduir els impactes 

negatius de l’emergència del COVID-19. 

 

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.  

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. 

Flandes – actualitzat a data de 10 d’abril de 2020. 

 

A data de 10 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia d’ajuda belga, de 3 mil milions d’euros, finançada 

per la regió flamenca, per a donar suport a l’economia en el context actual. L’estratègia de garantia per a 

préstecs de capital circulant i d’inversió per a donar suport a les empreses actives a la regió flamenca que es 

trobin afectades pel coronavirus. 

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.gov.scot/news/gbp-320-million-package-of-support-for-businesses/
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La mesura té per objectiu limitar el risc associat amb la concessió o reestructuració de préstecs a aquelles 

empreses que es trobin més greument afectades per l’impacte econòmic i garantir que així puguin continuar 

les seves activitats. 

 

La quantitat de préstec per empresa està limitada a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per al futur 

proper; les garanties només es concediran fins a finals de 2020 i estaran limitades a una duració màxima de 

sis anys; les quotes de les primes de garantia no superen els nivells previstos al Marc Temporal. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 5 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia belga, de 250 milions d’euros, finançada per la 

regió flamenca, per a donar suporta les empreses en el context del coronavirus. El suport serà en forma de 

préstecs subordinats a les empreses, en particular a les start-ups, scale-ups i les PIMES afectades pel 

coronavirus a la regió de flandes. L’objectiu de la mesura és donar suport a les necessitats financeres d’aquests 

negocis en un punt crucial del seu desenvolupament econòmic. 

Els préstecs subordinats no superaran els 800 000 euros pe empresa (excepte en els sectors agrícola i el 

pesquer i aqüicultor, on els límits seran de 100 000 i 120 000 euros respectivament), els préstecs es concediran 

fins a finals d’any i la durada màxima serà de tres anys. 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

Friuli-Venezia Giulia – actualitzat a data de 21 d’abril de 2020. 

 

A data de 21 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia italiana, de 50 milions d’euros, de préstecs 

bonificats per a donar suport als sectors agrícola, forestal i pesquer afectats pel coronavirus a la regió de Friuli-

Venezia Giulia. El suport es concedirà en forma de préstecs amb tipus d’interès favorables canalitzats a través 

d’institucions financeres i en forma de subvencions directes. 

L’objectiu de l’estratègia és ajudar als negocis dels sectors mencionats amb els problemes per la falta de 

liquiditat a causa de la crisi actual, proporcionant a aquestes empreses accés al finançament necessari per a 

donar cobertura a les seves necessitats immediates de capital circulant i d’inversió i així garantir la continuïtat 

de les seves activitats. 

 

Sobre els tipus d’interès bonificats per a préstecs: 

 

• L’interès bonificat sobre préstecs es pot concedir per a qualsevol durada i a qualsevol nivell fins a un 

valor nominal de 100 000 euros per empresa activa al sector primari agrícola, 120 000 euros per 

empresa activa al sector pesquer i aqüicultor i 800 000 euros per empresa activa en el sector forestal 

i el de processament i màrqueting de productes agrícoles.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_636
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_805
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• Per a préstecs bonificats amb valors superiors als anteriors: els préstecs estaran limitats en termes de 

durada; i la quantitat de préstec per empresa està limitada a donar cobertura a les necessitats de 

liquiditat per al futur proper. 

 

Sobre les subvencions directes, l’ajuda no superarà els 100 000 euros per empresa activa al sector primari 

agrícola, 120 000 euros per empresa activa al sector pesquer i aqüicultor i 800 000 euros per empresa activa 

al sector forestal i al de processament i màrqueting dels productes agrícoles. 

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.  

• La regió destina 30 milions en ajudes a famílies per al pagament de lloguers i despeses. 

Per a més informació feu clic aquí. 

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. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_708
https://www.lombardianotizie.online/


  

Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

• 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. 

• La regió garanteix una contribució única a demanda individual de fins a 600 euros als treballadors del 

sector privat que se’ls hagi suspès o reduït parcialment la seva activitat professional. 

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.  

• Control dels preus dels productes agroalimentaris. 

• Nou procediment de recollida de residus en el context de l’emergència del COVID-19. A les cases amb 

persones infectades, es suspèn la separació dels residus.  

Per a més informació feu clic aquí i  aquí. 

Valònia – actualitzat a data de 12 de maig de 2020. 

A data d’11 d’abril, la Comissió ha aprovat un règim belga que ajorna el pagament de les quotes de concessió 

dels aeroports valons a les autoritats valones per tal de mitigar l’impacte econòmic del coronavirus i donar 

suport als operadors aeroportuaris. El règim serà accessible als operadors dels aeroports de Charleroi i Liege, 

i els oferirà la possibilitat d’ajornar el pagament de les quotes de concessió que vencien el 2020. 

El règim té per objectiu garantir que els dos aeroports valons tinguin suficient liquiditat per a fer front als 

danys causats per la pandèmia i preservar la continuïtat de l’activitat econòmica durant i després de la crisi. 

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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L’ajornament del pagament només es podrà concedir fins a finals de 2020 i la seva durada no superarà els sis 

anys. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 30 d’abril, la Comissió ha aprovat una estratègia belga, de fins a 530 milions d’euros, finançada per 

la regió valona, per a donar suport a les empreses en el context actual.  

El suport tindrà forma de garantia pública sobre préstecs i estarà oberta a empreses actives a la regió valona. 

L’objectiu principal és limitar el risc associat amb la concessió de préstecs de reestructuració a aquelles 

empreses que es troben més greument afectades per l’impacte econòmic del coronavirus, i així garantir la 

continuïtat de les seves activitats.  

La quantitat de préstec subjacent per empresa està limitat a donar cobertura a les necessitats de liquiditat per 

al futur immediat; les quotes de garantia i els tipus d’interès es troben en línia amb els que figuren al Marc 

Temporal; les garanties i préstecs es concediran fins a finals d’any  amb una durada màxima de sis anys; l ‘ajuda 

només es podrà concedir a aquelles empreses que no es trobaven en dificultats el 31 de desembre de 2019. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 12 de maig, la Comissió ha aprovat una estratègia belga, de 25 milions d’euros, per a donar suport 

a la Investigació i al Desenvolupament, I+D, relatiu al coronavirus a la regió de Valònia.  

L’objectiu de la mesura és trobar solucions per a donar resposta a la crisi actual, mitjançant, entre altres, 

solucions de diagnòstic i el desenvolupament i la validació de tractaments i vacunes. 

L’ajuda dona cobertura al 80% dels costs rellevants per a les PIMES, i el 60% per a les grans empreses. A més 

a més, sota l’àmbit de la mesura, qualsevol resultats de les activitats d’investigació estarn disponibles per a 

tercers interessats dins l’Àrea Econòmica Europea a través de llicències no exclusives. 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_645
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_792
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_874

