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Circular 20/09 – 17 de març de 2020 

 

Mesures del Govern espanyol  

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya ens ha fet 

arribar la següent informació, a l’espera de que es publiqui el Reial Decret 

corresponent al BOE, amb les mesures excepcionals que acaba de fer públiques 

el president del Govern espanyol per fer front a la crisi sanitària del COVID-19, 

tant pel que fa a aspectes econòmics, laborals, socials i d’ordenació.  

 

Aquestes mesures es resumeixen en els següents aspectes que amb el document 

oficial que es publicaran al BOE es detallaran:  

 

200.000 milions d’euros per a pal·liar la crisis TEMPORAL del Coronavirus: 

o Equivalents al 20% del PIB espanyol, dels que 117.000 milions d’euros 

procedeixen de fons públics.  

o 100.000 milions d’euros en avals 

o 17.000 milions d’euros per a col·lectius específics 

 

1. Suport a les famílies més vulnerables: 

o 600 milions per a serveis bàsics. Especial atenció a persones 

dependents 

o Protecció de subministres d’energia i aigua 

o Garantir els serveis de telecomunicació 

o Dret a l’habitatge (moratòria hipotecària). Ningú serà desnonat 
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2. Suport a tots els treballadors 

o Evitar que la crisis temporal tingui un impacte negatiu permanent. Que 

els assalariats puguin reduir el mínim o totalment la seva jornada 

laboral 

 Teletreball i flexibilitat de jornada.  

o Flexibilització dels ERTOs que beneficiaran a tots els 

treballadors 

 Tots seran de força major i tindran dret a la presentació per 

atur encara que no compleixin amb els requisits i no computarà.  

o Autònoms, facilitaran que puguin cobrar prestació en cas de 

dificultat econòmica 

 També es podran acollir a l’ERTO si tenen treballadors al 

seu càrrec 

o Suspensió de contractes i reducció de jornades. En aquest sentit, es 

demana als empresaris que NO S’ACOMIADI, que es mantingui 

l’ocupació perquè la CRISI és TEMPORAL.  

 

3. Suport a les empreses 

o En cas d’ERTO, s’exonera als empresaris de la quota a la SS.  

o Proporcionar tota la liquiditat que necessita el teixit productiu. Línia 

d’avals de 100.000 milions d’euros que permetrà mobilitzar 

entre 150.000 i 200.000 milions d’euros 

 L’estat serà el garant de les operacions 

o Línies addicionals d’avals per a les empreses exportadores – 

2.000 milions d’euros 

o Reestructuració de crèdits a explotacions agràries afectades 

per la sequera 

o Suport a la digitalització de Pymes per a facilitar el teletreball 

o Reforma normativa d’inversions exteriors, per evitar que 

empreses de fora de la Comunitat Europea puguin apropiar-se 

d’empreses estratègiques espanyoles  
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4. Suport a la investigació en la recerca de la vacuna 

o 30 milions d’euros pel CSIC i a l’Institut Carles III 

 

Així mateix, us adjuntem un model de carta de preavís als treballadors, per 

informar-los de les mesures preses, que hauria de ser signada per ells.  

 

També aprofitem per enviar-vos la nota de premsa que ha emès el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en relació a les 

mesures concretes destinades a ajudar als treballadors autònoms afectats 

econòmicament pel COVID-19.  

 

La podeu consultar aquí.  
 

De totes aquestes mesures i del seu desplegament us anirem informant 

puntualment tant bon punt en tinguem més detall.  

  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 
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