Mesures econòmiques del Govern d’Espanya front al Covid-19
• Flexibilització dels ERTE: Aquells ERTE que ho sol·liciten i estiguen
motivats per la crisi del coronavirus seran considerats de força
major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per
desocupació, encara que no complisquen el requisit de cotització
prèvia exigit. El temps que es perceba la prestació per desocupació
durant un ERTE no computarà a l'efecte de consumir els períodes
màxims de percepció establits.
En cas de ERTEs per causa de força major, s'exonerarà a l'empresari
de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social
• Tots els treballadors tindran dret a reorganitzar o reduir la seua
jornada laboral, fins i tot fins al 100%, per a cuidar a familiars,
majors o xiquets, davant el tancament de col·legis i serveis socials.
• Les empreses hauran de fomentar el teletreball quan les
circumstàncies ho permeten.
• Als treballadors contagiats pel coronavirus o en aïllament preventiu
se'ls concedeix baixa per malaltia professional, la qual cosa permet
cobrar la prestació des del primer dia, per un major percentatge del
salari -75% de la base reguladora- i amb càrrec a l'Administració.
• Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms.
Requisits:
- Estar afiliat i d'alta en la Seguretat Social en la data de declaració
de l'estat d'alarma.
- Estar al corrent dels pagaments i obligacions amb la Seguretat
Social.
- Que l'activitat s'haja suspés o s'haja vist reduïda la seua facturació
en un 75%.

Aquesta prestació consisteix en el 70% de la base reguladora, i la
seua duració és d'1 mes, que es pot prorrogar fins a la fi de l'estat
d'alarma.
Aquesta mesura no implica que l'autònom es done de baixa en
Hisenda i Seguretat Social, per la qual cosa continuen cotitzant, si
bé veuran suspés el pagament de la quota. Al no causar baixa en
Seguretat Social, aquesta mesura manté la compatibilització amb la
tarifa plana i altres bonificacions de la quota d'autònoms sempre
que es mantinga l'activitat.
• Aprovada la creació d'una línia d'avals i garanties públiques per un
valor de fins a 100.000 milions d'euros. Això permetrà mobilitzar entre
150.000 i 200.000 milions d'euros. L'Estat serà el garant de les
operacions.
• Aprovació de línies d'avals addicionals de 2.000 milions d'euros per a
les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint
especialment a les petites i mitjanes empreses. Així mateix, es facilitarà
la reestructuració de crèdits a explotacions agràries

afectades per la sequera i s'accelerarà la implantació de programes de
suport a la digitalització.
• Pimes i autònoms poden ajornar deutes tributaris amb
l'administració (com a retencions d'IRPF o quotes repercutides d'IVA)
per fins a 30.000 euros i un termini de sis mesos amb tres mesos de
manca.
• Les Administracions Públiques ajudaran a les seues empreses
contractistes per a mitigar les conseqüències del COVID-19 en els
contractes del sector públic. S'establirà un règim específic de suspensió
de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de
salaris, amb la finalitat d'evitar la resolució dels contractes i la
conseqüent pèrdua d'ocupació.

