RESUM DE MESURES PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA
POST COVID-19
Actualitzat 15/06/2020
Aquest document recull les noves mesures post confinament encaminades a
pal·liar els efectes de la COVID-19 i ajudar a la reactivació econòmica. Des de
la Xarxa d’Ateneus de Catalunya estem treballant de forma coordinada per fer
arribar a les entitats d’economia social i del tercer sector les mesures per la
reactivació econòmica que es vagin aprovant durant la fase de desconfinament
i sortida de l’estat d’alarma.
Recordar que teniu a la vostra disposició els 14 Ateneus de la Xarxa presents a
tot el territori català per atendre les vostres consultes i demandes i donar-vos
un cop de mà en tot el que estigui a les nostres mans.

MESURES LABORALS
SORTIDA DELS EXPEDIENTS
L’OCUPACIÓ (ERTOs)

DE

REGULACIÓ

TEMPORAL

DE

El Reial Decret-Llei 18/2020 regula la possibilitat de passar d’un ERTO de força
major total a un ERTO de força major parcial, com a mecanisme per recuperar
l’activitat de forma gradual (a partir del 13 de maig).
En aquests casos, serà necessari avisar a l’autoritat laboral i al SEPE.
Per aquelles organitzacions que passin a un ERTO de força major parcial, les
exoneracions s’aplicaran de la següent manera:
-

Per aquelles persones que es reincorporen en empreses de menys de
50 persones treballadores, l’empresa tindrà una exoneració del 85% de
la quota de maig i del 70% de la quota de juny. En empreses de més de
50 persones treballadores, les exoneracions seran del 60% (maig) i 45%
(juny).

-

Per aquelles persones que segueixen a l’ERTO, en empreses de menys
de 50 persones treballadores, l’empresa tindrà una exoneració del 60%
de la quota de maig i del 45% de la quota de juny. En empreses de més
de 50 persones treballadores, les exoneracions seran del 45% (maig) i
30% (juny).

Les empreses que es mantinguin a l’ERTO total, els segueixen aplicant les
exoneracions anteriors, fins al 30/6/2020.
EL RD 18/2020 exclou d’aquests beneficis a les empreses de més de 50
persones treballadores que reparteixin dividends al 2020 i aquelles amb seu en
paradisos fiscals.
Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig

SUBVENCIONS

AJUT PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES
Les microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors,
que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat
d’alarma, podran rebre subvencionament per cobrir els costos laborals dels
treballadors que formin part de la plantilla, fins a un màxim de 3, per un període
de sis mesos des del reinici de l’activitat. La quantia de la subvenció a atorgar
és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional.

Més informació
IMPULS DE PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i
activitat econòmica amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de
l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses,
els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social.

Més informació dels projectes singulars (línia 1)

MESURES DE SUPORT A PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ
Subvencions per a la reactivació de les empreses d'economia social, mitjançant
processos d'intercooperació.
Més informació dels projectes singulars (línia 2)

AJUTS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL TERCER SECTOR
AMBIENTAL
Ajut de fins a 25.000 euros per a entitats sense afany de lucre (associacions,
fundacions i cooperatives) del tercer sector ambiental de Catalunya que hagin
estat afectades amb una reducció dràstica de la seva activitat com a
conseqüència de les restriccions imposades per la COVID-19.

Més informació dels ajuts
Convocatòria ajut

AJUTS PER A MICRO I PETITES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I
DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ
Ajuts destinats a les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la
producció l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE
(Classificació catalana d'activitats econòmiques) que es detalla a l'annex 2 de
l’Ordre.
Enllaç a l’ordre
Enllaç a la convocatòria

FINANÇAMENT

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT D’ENTITATS DE
L’ECONOMIA SOCIAL
Línia de garanties del 80% per facilitar l’accés a préstecs per finançar
inversions, circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i
capitalitzacions de les pròpies empreses. Es poden sol·licitar a través del ICF a
partir del 9 de juny de 2020.
Més informació de la línia de garanties

PRÉSTECS ICO
Línia d’avals, gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en col·laboració
amb les entitats financeres, que té per objectiu garantir els nous préstecs i les
renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a
atendre a les necessitats financeres derivades, entre d’altres, de pagaments de
salaris, factures, circulant i altres necessitats de liquiditat, incloent també les
derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.
Més informació dels préstecs

MESURES I LÍNIES D’AJUT ESPECÍFIQUES PER SECTORS D’ACTIVITAT
Al canal Empresa de la Generalitat de Catalunya podeu veure segons el vostre
sector d’activitat les mesures i línies d’ajut disponibles:
Enllaç al cercador d’ajuts

SECTOR COMERÇ, MODA I ARTESANIA
Mesures destinades a empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda,
tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han
estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma. També
s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions
locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del
sector del comerç.
● Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç,
fins el 30-06-2020.
● Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda,
fins el 30-06-2020.
● Programa per a la reactivació de la moda catalana: 30.04.2020 - fins a
l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit
màxim del dia 31 de desembre de 2020.
● Programa de suport als municipis en l'àmbit del Comerç i de l'Artesania,
fins el 30-06-2020.
Més informació

SECTOR CULTURAL
El Departament de Cultura ha engegat el Pla de rescat del sector cultural
davant la crisi de la COVID-19, que consisteix en tot un seguit de mesures per
protegir el teixit cultural i facilitar-ne la represa de l’activitat. Les mesures
s’aniran publicant al portal del pla de rescat del sector cultural.
Més informació
● Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats
culturals durant la situació de crisi sanitària.
Més informació
● Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel
cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma.
Més informació
● Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i
activitats culturals durant el període d’estat d’alarma.
Més informació
● Subvencions per projectes d'internacionalització d'empreses i entitats
culturals dels sectors de les arts escèniques que contribueixin a la
presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior
Més informació

MESURES ESPECÍFIQUES PER A COOPERATIVES
FLEXIBILITZACIÓ DEL FONS DE PROMOCIÓ I EDUCACIÓ
El Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives podrà ser destinat, total o
parcialment com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en
cas de necessitar per al seu funcionament, i per qualsevol activitat vinculada a
ajudar a frenar la crisi sanitària de l'COVID-19.
Més informació

REUNIONS TELEMÀTIQUES DE L’ASSEMBLEA I EL CONSELL RECTOR
Encara que els estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el
Consell Rector pot convocar telemàticament les assemblees generals, sempre
que la cooperativa i els socis i sòcies disposin dels mitjans necessaris per
fer-ho amb totes les garanties. També pot reunir-se i aprovar acords el Consell
Rector i les comissions delegades per mitjans telemàtics.
Més informació
IMPULS DE COOPERATIVES D’USUÀRIES D’HABITATGE
Ajut per a contribuir a l’impuls de cooperatives d’usuàries d’habitatge. La
convocatòria té per objectiu l’adjudicació d’una dotació de 20.000 € destinats a
5 projectes per un valor de 4.000 € a fons perdut.
Més informació

RECURSOS PER A PERSONES MIGRANTS
Guia que recull tot un seguit de mesures destinades a persones migrants en
relació a l’emergència sanitària del COVID-19.
Consulta la guia

GUIA PER IMPULSAR LA REACTIVACIÓ DES DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS

Des dels municipis s’ha donat resposta a la pandèmia treballant al costat
d’iniciatives solidàries, creatives i responsables per superar l’emergència
sanitària, atenent els contagis i vetllant especialment per les persones més
vulnerables. Tot això sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a
aixecar la persiana dels comerços, negocis, autònoms i empreses, i quan
caldrà protegir el teixit productiu, laboral i empresarial.
Més informació de la guia

ACTIVEM CATALUNYA
Troba tota la informació sobre les fases del desconfinament, els ajuts que estan
en termini i les mesures que impulsa la Comissió per a l’elaboració del pla per a
la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) per activar el país i
ajudar la ciutadania i les empreses a sortir de la crisi provocada per la
COVID-19.
Més informació

