
Ajudes Covid-19
Mesures extraordinàries de l'Ajuntament de Sant 
Just Desvern orientades a les empreses, autònoms 
i treballadors per fer front a la situació de crisi 
ocasionada per l'episodi de Covid-19, així com un 
resum de les mesures impulsades per altres 
administracions.
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RECULL MESURES ECONÒMIQUES

Govern d’Espanya
Moratòria del deute hipotecari per adquisició d’habitatge habitual (Article 7. Real 
Decreto-ley 8/2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-
3824.pdf

PER A QUI?
D’aplicació als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el
deutor dels quals es troba en els supòsits de vulnerabilitat econòmica que estableix 
aquest Reial decret llei.

Situació de vulnerabilitat econòmica:

1. Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d'atur o, en cas de ser empresari 
o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda 
substancial de les seves vendes entenent per caiguda substancial quan aquesta 
caiguda sigui almenys del 40%

2. Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el 
mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda 
d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM). Aquesta xifra és de 1.613,52 €

Aquest límit s'incrementarà en els casos de fills a càrrec, persones majors de 65 
anys, membres de la unitat familiar amb discapacitats superiors a l'33%, paràlisi 
cerebral o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat 
reconeguda igual o superior al 65 per cent. En aquests casos consultar decret llei 
per a determinar el multiplicador de l´IPREM.

3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti 
superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percep el conjunt dels 
membres de la unitat familiar.

4. Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una 
alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç 
d'accés a l'habitatge, quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la 
renda familiar s'hagi multiplicat per al menys 1,3.
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Com acreditar la situació de vulnerabilitat?
En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat 
expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la 
comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat 
declarada pel interessat.
Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per 
considerar-sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei.

QUAN?
Fins a 15 dies després de la vigència del decret llei publicat el 18/03.

COM?
A la seva entitat financera. Cada entitat establirà un procediment de tràmit per a la gestió 
d´aquestes moratòries. Segons el decret un cop realitzada la sol·licitud l´entitat financera 
procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT
D’ACTIVITAT ( Ministerio Seguridad Social)
(Artículo 17. Real Decreto-ley 8/2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

QUI S’HI POT ACOLLIR?
S’hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de
suspendre l’activitat de manera directa per la declaració d’estat d’alarma. També hi tindran 
dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d’estat d’alarma, en 
el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acreditar que la seva facturació ha 
disminuït, com a mínim, un 70% respecte a la mitjana del semestre anterior.
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Socis cooperativistes
Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la 
categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també 
tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.

REQUISITS
1. Estar afiliats i donats d´alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim 

especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si 
s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu 
el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, 
almenys, un 75 per cent, en relació amb la efectuada en el semestre anterior.

3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

IMPORT
L’import de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora. Quan no 
s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, l’import de la 
prestació serà del 70% sobre la base mínima de cotització.

DURADA
La prestació té una durada d’un mes, i s’amplia si és el cas, fins el darrer dia del mes en el 
que acabi l’estat d’alarma (si l’estat d’alarma es prorroga i té una dura- da superior al mes)

PER A QUÍ
Pels autònoms que han hagut de cessar activitat per la declaració de l’estat d’alarma, ja es 
pot presentar.

Pels autònoms que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de 
facturació mensual, des del moment en què puguin acreditar aquesta documentació.
Es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències per cessament 
activitat (atur).
El Consell de Ministres ha aprovat un Real Decreto-ley de mesures complementaries en, 
en l’àmbit laboral, per pal·liar ells efectes derivats del COVID-
19. Es tracta d’ una norma de caràcter complementari, que clarifica alguns efectes y 
conseqüències del Real Decreto-ley 8/2020. Entre els principals aspectes cabria destacar:

Mesures extraordinàries per a la protecció de l’empleabilitat. Un dels principals objectius 
del Real Decreto-ley 8/2020 va ser establir mecanismes per assegurar que els contractes 
es mantinguessin durant la situació de crisi sanitària. Per reforçar la present norma 
estableix que no estarà justificat l’acomiadament que es realitzi per causes relacionades 
amb el Covid-19.
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Bonificació de quotes a la Seguretat Social
Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els 
sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar una 
bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències 
comunes, així  com pels conceptes  de recaptació  conjunta de desocupació, FOGASA i 
Formació Professional d'aquests treballadors.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-
ab1ffde1b8e7

Mesures en cas d'insolvència i concurs
Mentre es trobi vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no té el 
deure de sol·licitar el concurs.
Tampoc aquell deutor que ja ho va comunicar al Jutjat competent per la declaració de 
concurs, l’inici de negociació amb els creedors per arribar a un acord de refinançament, o a 
un acord extrajudicial de pagaments, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, encara que hagi vençut el termini.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-
ab1ffde1b8e7

FAQ’s

1. No hi ha període mínim de cotització per sol·licitar-la. Només estar d’alta en alguns dels 
règims i estar al corrent del pagament de les cotitzacions.

2. Es pot accedir amb algun deute a la S.S, sempre i quan es faci l’ingrés de les quotes 
pendents de pagament en un termini de 30 dies.

3. Els autònoms amb treballadors al seu càrrec també es poden beneficiar d’aquesta 
prestació. A més, han d’haver vist reduïda la seva facturació en un 75% o hagin tingut 
que tancar degut a l’estat d’alarma.

4. Els taxistes, o autònoms que han de seguir donant servei i acreditin la caiguda dels seus 
ingressos en un 75%, no tindran problema en comptabilitzar la prestació i l’activitat.

5. La prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora, durant un mes, amb 
possibilitat d’ampliació fins a l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.

6. La justificació de la caiguda d’ingressos anirà acompanyada d’una declaració jurada en la 
que es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per causar dret a la 
prestació.

7. S’haurà de pagar la cotització corresponent als dies previs de la declaració d’alarma. No 
obstant, la TGSS retornarà la part corresponent al període que estigués rebent la 
prestació de cessament d’activitat

8. El El RD-Llei que regula els serveis essencials no s’aplica als treballadors i treballadores 
autònoms/es, ja que només s’aplica als assalariats/des.
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Generalitat de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

QUI
Persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i 
involuntària de la seva facturació com a con- seqüència dels efectes del coronavirus en la 
seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats 
sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

IMPORT
S’establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros.

QUAN
Es preveu que es pugui sol·licitar a partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les 
pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 
2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

COM
Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà al web del departament de treball 
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes- afectades-
coronavirus/

REQUISITS SOL·LICITUD
1. Estar afiliats i donats d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors 

per Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social 
treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA).

2. Comptar amb domicili fiscal a Catalunya.
3. Aportar la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la 

presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en 
les instruccions de la petició.
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Generalitat de Catalunya
(Departament d’empresa i coneixement)

Línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i 
professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

QUI
Els beneficiaris podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses 
turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic amb un màxim de cinc 
treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.
Aquest ajut es compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció 
d’aquelles que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l’activitat.

IMPORT
S’establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.500 euros en un 
pagament únic a bestreta.

REQUISITS SOL·LICITUD

1. Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques 
de mediació, establiments i activitats d’interès turístic.

2. Han d’acreditar estar donades d’alta al Registre Turístic de Catalunya i degudament 
legalitzades amb una antelació mínima d’un any a l’inici del confinament decretat per a 
la present crisi de la Covid-19m això és, des del 15 de març del 2019.

3. Caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de 
l’atorgament de l’ajut.
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Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha dissenyat la següent línia d'ajut:

QUI

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts seran les pimes individuals, del sector del comerç, 
serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, 
especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020. És també 
beneficiari el teixit associatiu dels sectors esmentat i les administracions locals i els 
organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats i que actuïn per a la reactivació dels 
sectors del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya.

IMPORT

Pressupost total 9.000.000 Euros.

LÍNIES D’AJUT

1. Dues Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i 
moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions    
de    mercats,    cooperatives    o    centrals    de    compra.    Ajuts fins el 80% a les despeses 
de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en 
l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
2. Quatre Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda.

1. Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre 
l’activitat
2. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de 
l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000,00 euros).
3. Una Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per 
ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals 
descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de 
caire públic o privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones 
comercials.
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PROCEDIMIENT TRAMITACIÓ A DISTÀNCIA DEL DOCUMENT ÚNIC 
ELECTRÓNIC PER PART DELS PUNTS D’ATENCIÓN A 
L’EMPRENEDOR, MITJANÇANT SIGNATURA ELECTRÒNICA

Donada la situació excepcional de contenció i aïllament a què obliga el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que desenvolupa el Reial decret llei 8/2020 de 
18 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social 
de l'COVID-19, i durant aquest període, la Subdirecció General de Suport a la PIME canvia 
el procediment perquè els PAE (Punts de Atenció a l'Emprenedor) puguin omplir el DUE 
(Document Únic Electrònic) i iniciar el procés de tramitació d'aquest, sense requerir la 
presència física de l'interessat.

1. El tècnic PAE podrà emplenar el DUE sense la necessitat de que l’interessat acudeixi 
físicament al PAE, oferint suport per mitjans telemàtics (correu electrònic o telèfon)

2. L’interessat farà arribar al tècnic del PAE la documentació i dades que aquest necessiti 
per complimentar el DUE.

3. El tècnic del PAE omplirà el DUE, utilitzant la documentació i dades que s’hagin remes 
per l’interessat a través del mail, telèfon, etc.

4. Una vegada omplert el DUE, el tècnic PAE ho imprimirà i generarà un document en 
format pdf que enviarà a l’interessat per mitjans telemàtics anteriorment esmenats.

5. L’ interessat el signarà electrònicament i retornarà la copia signada al PAE, de manera 
que consta la voluntat del ciutadà a procedir amb la tramitació.

6. El tècnic del PAE procedeix a signar electrònicament el DUE i remetre’l al sistema per la 
seva tramitació. El procediment indicat compleix amb la normativa de voluntat del 
ciutadà, amb la seva signatura en un DUE, a tramitar; així com lo sol·licitat per les 
entitats corresponents involucrades.

Per l’acord marc vinculant que tenim, el
municipi de Sant Just Desvern, deriva aquesta
tramitació als municipis de Sant Joan Despí i
Sant Feliu de Llobregat, que si estan certificats
com punt PAE.
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EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ
CAPÍTULO II. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste
temporal de actividad para evitar despidos. Artículo 22 a 28. Real Decreto-ley
8/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

QUI
Empreses en general, inclosos autònoms amb treballadors al seu càrrec.

EN QUÈ CONSISTEIX
Suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa directe en 
pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat 
d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals 
d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en ge- neral, de la mobilitat de les 
persones i/o les mercaderies, manca de subministres que impedeixin greument continuar 
amb el desenvolupament ordinari de l’activi- tat, o bé en situacions urgents i 
extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a la adopció de mesures d’aïllament 
preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la 
consideració de provinents d’una situació de força major.

COM
El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un 
informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19 i 
la corresponent documentació acreditativa.

1. L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores.
2. L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de 

la reducció de jornada prevista en aquest article, ha de ser constatada per l’autoritat 
laboral.

La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, 
previ informe, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Produirà efe0ctes des 
de la data del fet causant de la força major.

Enllaç al tràmit https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Suspensions_coronavirus
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A TENIR EN COMPTE
Les empreses de menys de 50 treballadors quedaran exonerades de l’obligació de la 
cotització empresarial a la Seguretat Social proporcional.
Les empreses de 50 treballadores o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, 
l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75 % de l’aportació empresarial.

Els treballadors afectats tindran dret a la prestació contributiva per desocupació encara que 
no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

Pels treballadors afectats, no computarà el temps en què es percep la prestació per 
desocupació de nivell contributiu als efectes de consumir els períodes màxims de percepció 
establerts.
La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels 
últims 180 dies cotitzats.
La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de suspensió del 
contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les causa.

EN CAS DELS AUTÒNOMS

Podran utilitzar aquest instrument els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i es 
vegin obligats a suspendre o cancel·lar activitats a causa del COVID- 19, seguint el mateix 
procediment citat anteriorment.
El treballador autònom quedarà exonerat de l'ingrés de les quotes al seu càrrec.
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IMPORTACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS PELS TREBALLADORS 
DE L’EMPRESA DURANT EL PERÍODE D’ALERTA

ACCIÓ - L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya 
ha donat les següents indicacions per totes aquelles empreses sense llicència per 
importar productes sanitaris i que ho requereixin per proveir als seus 
treballadors/es.

o Requeriments dels productes sanitaris
Mascaretes, EPIS i altres equips de protecció han d’estar en compliment amb el 
Marcatge CE (Conformitat Europea) i Certificat de Conformitat. Si els productes no 
compleixen els estàndards de qualitat CE serà complicat que es puguin importar.
o Informació per sol·licitar una cotització de transport

- Mesures i pes total del paquet.
- Packaging List: Descripció del producte i quantitat.
- Factura.
- Adreça del lloc on es farà la recollida de la mercaderia.
- Adreça del destinatari.

o Procés a seguir per a la importació

1. L’importador haurà de contactar al Ministeri de Sanitat i a l’AEMPS per 
informar sobre la intenció d’importar aquests productes i detallar l’ús 
destinar de les mercaderies. Es recomana enviar la declaració per escrit 
de l’entitat receptora con firmant la donació. Adreces electròniques: 
COVID19suministros@sanidad.gob.es / pscontrol@aemps.es

2. En cas d’acceptació per part de Sanitat, l’AEMPS expedirà a l’importador 
un comunicat vinculat, per tal d’emetre una autorització extraordinària 
d’importació.

3. El transitari podrà gestionar la importació amb l’autorització.
4. L’importador haurà de presentar al transitari els requeriments del 

producte (A), així com la informació de la comanda (B).
5. Per a més informació, la font d’aquesta informació és:

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/importacio-productes-sanitaris-
durant-periode- alerta-coronavirus
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TRIBUTS ESTATALS
Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels 
acords d’ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els 
requeriments i diligències d’embargament, per formular al·legacions davant actes 
d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, 
sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació 
d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei, s’ ampliaran fins el 30 d’abril de 2020.

• Moratòria en les dates d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a 
la Generalitat de Catalunya.

• Aplaçament el pagament d’impostos sobre les estàncies en establiments turístics.

• Flexibilització en els aplaçaments del pagament d’impostos durant un període de sis 
mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus d’interès.

• Suspensió de les dates en l’àmbit tributari competència del Govern d’Espanya.

I per tots els que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen 
fins el 20 de maig de 2020.

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agen cia
_Tributaria/Le_Interesa/2020/FaqRefundidas.pdf

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/

CÀNON DE L’AIGUA
(Generalitat de Catalunya)
Aplicació d’una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats 
econòmiques (PIMES i autònoms)

AMPLIACIÓ MORATORIA HIPOTEQUES
(Estatal)
S’amplia la moratòria de pagament d’hipoteques als locals i oficines d’autònoms i es 
simplifiquen els criteris de vulnerabilitat.
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Mesures econòmiques per ajudar a pal·liar els efectes del COVID-
19 a Sant Just Desvern:

Mentre estigui vigent la declaració d’estat d’Alarma i la suspensió de determinats serveis i 
activitats municipals, l’Ajuntament de Sant Just Desvern estudia diverses mesures 
econòmiques que pot adoptar i les va implementant, per tal d’evitar dins del possible 
l’impacte negatiu d’aquesta situació per l’economia del municipi.

Pagaments ajornats:
• IBI (Impost de bens Immobles)
• IVT (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica)
• Taxa de guals
• Taxa de recollida de residus comercials
• Taxa per l’ús privatiu de la via pública (terrasses…)
• Taxa del mercat ambulant
• Taxa de cessions de locals municipals al Mercat
• Cànon de concessions municipals
• Lloguers habitatges d’exclusió social de Promunsa

S’estudien fórmules de pagament per:
• ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres)
• IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

No es pagaran serveis aturats:
• Escola Bressol Municipal Marrecs
• Complex Esportiu la Bonaigua
• Tallers i Activitats d’equipaments Públics
• Horts municipals
*En cas de s’hagi produït el cobrament es compensarà

Empreses i Treballadors/es
Podeu consultar tots els ajuts públics de l’Estat, Generalitat i Altres ens a Santjust.cat

Nou servei-guia municipal per empreses, comerç autònoms i treballador/es 
promocioeconomica@santjust.cat



17

RECULL MESURES ECONÒMIQUES



18

RECULL MESURES ECONÒMIQUES

ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER EMPRESES AMB RELACIONS 
COMERCIALS AMB LA XINA
El Departament d’empresa i coneixement de la Generalitat de Catalunya ha editat una guia 
amb recomanacions a tenir en compte per a empreses que mantenen relacions comercials 
amb la xina. Us fem un resum dels 9 aspectes a tenir en consideració:

1- Administració i serveis públics
La major part de les administracions publiques com ports, aeroports i duanes Xineses 
tornen a estar operatives però encara no funcionen al 100% de la seva capacitat. El govern 
central ha delegat la presa de decisions als governs regionals, ministeris i associacions 
locals per coordinar la tornado progressiva dels xinesos als seus llocs de treball.

2- Fàbriques i sector privat
Es preveu que poc a poc la industria es vagi reprenent amb la incorporació de treball 
progressiva dels treballadors/es a fabriques i empreses.

3- Exportació de mercaderies a la Xina
Els operadors logístics constaten que hi ha un increment progressiu d’expedicions a la 
Xina. Tot i que hi ha molta feina endarrerida, el govern Xinès ha assegurat que posarà 
recursos per agilitzar la exportació de mercaderies.

4- Importació de mercaderies des de la Xina
No hi ha restriccions en les importacions de mercaderies provinents de la Xina. L’obertura 
dels ports ha fet que s’hagin començat a realitzar les primeres exportacions des de la Xina. 
No obstant això, com a conseqüència del bloqueig de les darreres setmanes, es preveuen 
endarreriments en futures importacions, un fet que pot provocar problemes 
d’aprovisionament per a les empreses catalanes.

5- Mobilitat de persones
Es segueixen expedint visats de negocis i turisme a la Xina, no obstant, el consol xinès 
desaconsella viatjar-hi.
El governs Xinès ha cancel·lat totes les fires previstes pel març i abril.

6- Transport marítim de mercaderies
Tots els ports funcionen de manera regular a la Xina. Els operadors logístics recomanen fer 
les reserves dels serveis el més aviat possible i amb la màxima antelació, amb l’objectiu 
d’evitar que les navilieres facin Blank Sailing en cas que no hi hagi prou demanda.
Els experts preveuen que els preus dels nòlits i les capacitats d’entrega són imprevisibles.
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7- Transport terrestre de mercaderies
Transportistes estan operatius, tot i que les mesures de seguretat pot fer que no puguin 
tornar a treballar amb els horaris i nivell de productivitat habitual.

8- Transport aeri de mercaderies
El transport de missatgeria urgent continua realitzant enviaments a les principals ciutats 
del país amb preus més elevats. És recomana realitzar les reserves dels serveis el més aviat 
possible.

9- Assegurances de viatge
La major part de les pòlisses de salut de viatge solen excloure, d’entre altres riscos, els 
danys causats per pandèmies i pandèmies declarades oficialment. És important tenir-ho 
present en cas de tenir desplaçaments de treballadors/es a la Xina.

Per a més informació:
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publica
c ions/protocol-extern-coronavirus.pdf
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MINISTERI (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)
S’ha aprovat destinar un màxim de 100.000 milions d’euros per a concedir avals per a 
facilitar el finançament de circulant per a empreses i autònoms. Pendent d’aprovació les 
condicions aplicables i requisits (incloent termini per sol·licitud d’aval) per part del Consell 
de Ministres.
art.29 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

ICO (Ministeri)
S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros addicionals de límit d’endeutament 
perquè l’ICO faciliti liquiditat d’empreses, especialment pimes i autònoms. Això es durà a 
terme amb les Línies ICO de finançament (amb intermediació de les entitats financeres.
art.30 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Programa Acelera PYME
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha posat a disposició el programa Acelera PYME, amb 
l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització i 
fomentar les solucions de teletreball.
Els autònoms y les PIMES interessades  podran  sol·licitar  microprèstecs per les seves 
activitats i inversions.
https://acelerapyme.gob.es/financiacion
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores

AVALIS-ICF (Generalitat de Catalunya)
Avalis de Catalunya i l’ICF avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la 
finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la 
situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de com- prometre a mantenir llocs 
de treball.

SOL·LICITUD
Disponible properament. Es pot contactar amb la teva entitat financera per començar a 
gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb 
Avalis de Catalunya o l’ICF de cara a la gestió de l’aval.
Condicions Financeres

IMPORT:
Préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 75% del 
principal.
Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l'ICF pel 75% 
del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Més info: https://avalis.cat/index.php
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RECULL MESURES D’OCUPACIÓ
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ
CAPÍTULO II. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal 
de actividad para evitar despidos. 

Artículo 22 a 28. Real Decreto-ley 8/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

EN QUÈ CONSISTEIX
Suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa directe en 
pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat 
d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals 
d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les 
persones i/o les mercaderies, manca de subministres que impedeixin greument continuar 
amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries 
degudes al contagi de la plantilla o a la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats 
per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de 
provinents d’una situació de força major.

AFECTACIONS A LES PERSONES TREBALLADORES
Les persones treballadores afectades tindran dret a la prestació contributiva per 
desocupació encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a 
això.
Per a les persones treballadores afectades, no computarà el temps en què es percep la 
prestació per desocupació de nivell contributiu als efectes de con- sumir els períodes 
màxims de percepció establerts.
La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels 
últims 180 dies cotitzats.
La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de suspensió del 
contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les causa.
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PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LES AFECTACIONS DELS ERTOS A 
LES PERSONES TREBALLADORES:

Qui pot presentar i què suposa un ERTO?
Qualsevol empresa pot aplicar un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació, 
independentment de la seva dimensió. Està recollit en l'article 47 de l'Estatut dels 
Treballadors.
El seu propi nom ens dona una de les claus principals d'aquesta mesura que apliquen les 
empreses: la temporalitat. Les empreses poden suspendre contractes de treball o reduir 
jornades de manera momentània, quan travessin per dificultats tècniques i organitzatives 
que posin en risc la continuïtat de la companyia. És el que ocorre ara amb la crisi del 
coronavirus.

Em poden acomiadar?
El Covid19 no justifica, en cap cas, la imposició d’un permís sense sou o un acomiadament. 
L’empresa no pot decidir de manera unilateral la modificació de vacances acordades, però 
es poden articular mecanismes de flexibilitat negociats com ara borses d’hores o 
adaptacions del calendari laboral.

Com afecta un ERTO al salari del treballador?
Els treballadors afectats passaran a cobrar la prestació per desocupació els dies de durada 
de l'expedient. La percepció serà del 70% de la base reguladora durant els primers sis 
mesos i després passarà al 50%.

Afecta les cotitzacions?
No. Durant la durada de l'ERTO per força major, com és el cas del coronavirus, es manté la 
cotització.

Qui pot rebre la prestació?
Tots els treballadors afectats per un ERTO, encara que no tinguin el període mínim de 
cotització requerit (12 mesos cotitzats en els últims 6 anys).

Es consumeix atur?
No. Els períodes de desocupació consumits durant aquesta suspensió no perjudicaran les 
futures prestacions per desocupació.
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Hi ha indemnització?
No, perquè es considera que no finalitzes el teu contracte amb l'empresa. Reps el salari o la 
part proporcional del mes treballat i la liquidació de les vacances pendents de gaudir 
generades fins a l'inici de l'ERTO.

Després es mantenen les condicions laborals?
Sí. Tots els treballadors han de conservar tots els drets i condicions salarials. La 
reincorporació s'ha de fer amb la mateixa jornada, antiguitat i totes les condicions que hi 
havia abans de l'expedient.

Això sí, en cas d'acomiadament posterior, el període d'ERTO computaria a l'efecte 
d'indemnització.

Com ho ha de fer l'empresa?
Les empreses han de comunicar a tots els treballadors per escrit que no han d'assistir a la 
feina a causa de l'obertura d'un ERTO per causa de força major. Un cop acceptat l'ERTO per 
l'autoritat laboral competent, han d'emetre una nova comunicació que serveixi per als 
treballadors per sol·licitar la prestació per desocupació.

A partir de quants treballadors es pot fer un ERTO?
Es pot fer quan els treballadors afectats superin els llindars que estableix la llei: 10 
treballadors en les empreses de menys de cent treballadors; el 10% de treballadors en 
empreses que n'hi hagi entre cent i tres-cents; i 30 treballadors en les empreses que ocupin 
més de tres-cents treballadors.

Quant temps pot durar l'ERTO?
No hi ha terminis, però el document de l'ERTO ha d'especificar quant temps es prolongarà. 
En la situació actual, com que el coronavirus es tracta d'una força major, el més raonable és 
establir un període de més de 15 dies. En cas que la crisi es resolgui abans, l'empresa pot 
sol·licitar en qualsevol moment que els seus treballadors es reincorporin.

Què passa amb els treballadors fix-discontinus?
Les prestacions per desocupació d'aquests treballadors que hagin vist suspesos els seus 
contractes pel coronavirus durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta 
circumstància extraordinària, hagin sigut d'activitat, es podran tornar a percebre, amb un 
límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació.
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Què passa amb els treballadors amb contractes eventuals?
També passen a l'ERTO, amb l'excepció que quan arribi la data que tenia de finalització 
del contracte, el treballador es donarà de baixa a l'empresa.

Si l'empresa s’acull a un ERTO i reprèn l’activitat un cop acabi l’estat 
d’alarma, pot acomiadar als seus treballadors?
Si l'empresa s'acull a un ERTO, aquest finalitzarà quan s'acabi l'estat d'alarma. Per tant, 
després haurà de mantenir d'alta a la plantilla durant els següents sis mesos sense poder 
acomiadar seguidament als treballadors.

Què he de fer per cobrar la prestació d’atur?
Per tal de facilitar la tramitació de les prestacions, per part del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal s’està treballant en la regulació d’un procediment que permeti la tramitació de 
l’atur sense necessitat de presentació de sol·licitud individual. Per això, els treballadors i 
les treballadores afectats per l’ERTO, de moment, no han de presentar cap sol·licitud, fins 
que s’informi dels tràmits en els propers dies.

Més informació:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-
empresa/expedients-de-regulacio-docupacio/

LES OFICINES DE TREBALL
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

Es recorda a la ciutadania la prohibició per desplaçar-se excepte en determinats casos. Les 
Oficines de Treball no han estat determinades com un dels supòsits autoritzats pel Decret 
d’estat d’alarma aprovat pel Govern i, per tant, no s’hi pot anar presencialment.
Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís.
Totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades
i les oficines de treball les re programaran en el moment en què sigui possible.
Diferents tràmits com la renovació de la demanda, els pagaments de la renda garantida, la 
pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 52 anys es realitzaran 
d’ofici, sense que la persona usuària faci cap actuació.
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Per a qualsevol gestió relacionada amb les prestacions d’atur es pot trucar als telèfon del 
Servicio Público de Empleo Estatal, o bé contactar a: www.sepe.es
Per a qualsevol gestió relacionada amb les prestacions d’atur es pot contactar a través on-line 
i telèfon, en el link següent pots consultar la informació:
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/Atenciononline.html

Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de les prestacions. No es 
tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es 
perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb les prestacions es poden fer de forma 
telemàtica tal com estableix el web del SEPE.
https://sede.sepe.gob.es/ i telefònicament.

Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des del dia 
10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el demandant
En tot cas us recordem que en aquesta situació excepcional els terminis queden suspesos i 
per tant qualsevol tràmit que s’hagi de realitzar diferent als anteriors es pot posposar a la 
finalització de l’estat d’alarma.

ALTA COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ
Ja pots accedir des del web del #SOC al formulari d'alta com a demandant d'ocupació. És un 
pas obligat per gestionar la prestació d'atur amb el SEPE. També cal si t'afecta un ERTO o un 
ERO. Facilitaràs els tràmits a l'empresa quan gestioni l'atur.
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda- docupacio/inscripcio-com-a-
demandant-docupacio/covid19/index.html

TRAMITACIÓ PRESTACIÓ AL SEPE:
Només t'has d'inscriure prèviament al #SOC si no ho estaves abans.
Si ja hi estaves inscrit, adreça't directament al SEPE per demanar cita prèvia per l'atur
En cas d'ERO o ERTO, no has de fer res, l'empresa informa al SEPE. però pots facilitar els 
tràmits per quan es gestioni l’atur.
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda- docupacio/inscripcio-com-a-
demandant-docupacio/covid19/index.html
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LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutadania, també 
queden automàticament prorrogats tots els terminis. De tota manera, aquest mes de març 
s’està tramitant la nòmina normalment amb les entrades i sortides habituals, així com les 
notificacions pertinents de les resolucions emeses aquest mes als usuaris. Es garanteix en 
tot cas els pagaments de les prestacions. S’està treballant per l’establiment de nous canals 
per altres tràmits relacionat amb la Renda Garantida de Ciutadania.
Per a més informació podeu consultar a: 
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/Imatges_i_docume
nts/r gc.jpeg

A continuació es mostra la informació relacionada amb els tràmits de la Renda Garantida de 
Ciutadania:

RECULL MESURES DE FINANÇAMENT
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LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I LES ENTITATS COL.LABORADORES
Des del dia 13 de març, durant 28 dies, se suspenen els cursos, jornades, sessions 
d’orientació i altres activitats de caràcter presencial grupal fins a nou avís.
Atesa la declaració d’estat d’alarma resten cancel·lades totes les actuacions que impliquin 
obertura al públic, obliguin a desplaçaments no permesos o contravinguin qualsevol altra 
mesura.

En el cas de les actuacions que consisteixin en una relació laboral individual amb una 
empresa, es seguiran les indicacions que hagi decidit el centre de treball.
Les pràctiques no laborals, al no tenir caràcter essencial no es poden continuar realitzant 
presencialment, procurant sempre que sigui possible la seva continuïtat per mitjans 
telemàtics. Si no és possible aquesta opció és recomanable ajornar la realització de la part 
pendent per finalitzar en el moment en el qual es normalitzi la situació. Si cap d’aquestes 
opcions és viable l’empresa haurà de donar per finalitzades les pràctiques per motiu de 
causa de força major. En el cas que la pràctica no laboral no es realitzi, això no suposarà la 
suspensió de l’import corresponent de la beca i, per tant, es continuarà realitzant el 
pagament.
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Trobareu tota la informació del COVID-19 a Sant Just 
Desvern a la web de l’Ajuntament:
https://coronavirus.santjust.net/

I a la web de PROMOCIÓ ECONÒMICA
https://promocioeconomica.santjust.net/

Per consultes generals podeu adreçar-vos a: 
promocioeconomica@santjust.cat

Per telèfon: 607453006. 
(En horari 9-14h i de 16h a 18h de dilluns a divendres)


