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Els ajuts del Govern per a
la segona onada de covid-19
Els sindicats veuen insuficients les mesures i la patronal reclama injeccions directes a les empreses
als treballadors que guanyin menys
de 22.000 euros i que tinguin dos
pagadors durant el 2020. Això afecta tant les persones que signin contractes laborals (fixos o temporals)
amb dues empreses diferents com
les que hagin treballat i estat a l’atur
durant l’any o que hagin cobrat el
sou de la Seguretat Social per haver
patit un ERTO.
Si un treballador només cobra
d’un ocupador, ha de fer la declaració de la renda si la seva nòmina supera els 22.000 euros anuals, però si
el nombre d’ocupadors és superior,
la xifra baixa als 14.000 euros. En el
segon cas, la persona paga més encara que guanyi el mateix que una
que només cobri d’una empresa, ja
que en la declaració se li aplica el
tram autonòmic de l’IRPF. Aquesta
diferència és el que ara bonificarà la
Generalitat, de manera que els
empleats amb dos sous pagaran el mateix en IRPF
Per a més
que els qui tinguin un
informació...
únic salari. El Govern
A la pàgina 34, la
calcula que l’impacte
secció de Cultura
econòmic serà d’uns
detalla les ajudes del 16,3 milions.

LEANDRE IBAR PENABA
BARCELONA

Nou intent del Govern per protegir
l’economia catalana de la segona
onada. La Generalitat va aprovar
ahir un seguit de mesures econòmiques per pal·liar l’impacte del covid
en diversos sectors productius. La
principal és una reducció de l’impost sobre la renda (IRPF) per a
persones amb ingressos baixos i que
tinguin dos pagadors. A més, la portaveu del Govern, Meritxell Budó,
també va presentar un paquet més
ampli de mesures per a autònoms,
empreses i el sector cultural.
Els sindicats CCOO i UGT van
deixar clar que les mesures són “insuficients” i van carregar contra el
Govern. Concretament, denuncien
que els subsidis als autònoms a part
de ser escassos només arribaran al
2% dels professionals que se’n podrien beneficiar. Així mateix, la patronal Foment del Treball va lamentar la falta de mesures “extraordinàries” i demana injeccions de diners directes a les companyies.
Les mesures encara no inclouen
els 40 milions per a la restauració i
els centres d’estètica i els 10 milions
per a l’oci nocturn anunciats per
l’executiu la setmana passada.

Govern per rescatar
2.000 € per a
el sector cultural
autònoms
de la crisi

Deducció de l’IRPF

La mesura afavorirà els
treballadors amb dos pagadors
El Govern ha aprovat la bonificació
del tram autonòmic de l’IRPF per

Un dels bars de les Rambles que han hagut de tancar a causa de les restriccions. MARC ROVIRA

L’Estat aprova un nou
subsidi de 430 euros al mes
NÚRIA RIUS MONTANER
MADRID

El consell de ministres d’ahir va
donar llum verda a un subsidi per
a persones que s’han quedat sense feina i han exhaurit qualsevol altra prestació durant la pandèmia
excepte l’ingrés mínim vital. Així
ho anunciava la ministra d’Hisenda i portaveu del govern espanyol,
María Jesús Montero, en roda de
premsa.
En concret, es tracta d’un subsidi per donar cobertura a aquelles
persones que entre el 14 de març i

el 30 de juny rebien una prestació i
ara s’han quedat sense i tampoc tenen accés a altres ajuts ni a la possibilitat de buscar feina o incorporar-se
al mercat laboral, a causa de les noves
restriccions imposades per afrontar
la pandèmia.
La quantitat total serà el 80% de
l’IPREM, és a dir, 430 euros mensuals
durant un màxim de tres mesos. Tot
i que en un principi el govern espanyol
va xifrar el subsidi per a mig milió de
persones que havien perdut la feina en
aquest context, finalment ha rebaixat
l’estimació a 250.000. El ministeri de
Treball calcula que el global de la prestació significarà 330 milions d’euros.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. EFE

Noves ajudes per a un
dels col·lectius castigats
La Generalitat va aprovar un
paquet de mesures socials de més de
102 milions d’euros que inclouen
una partida de 20 milions per a una
nova tongada d’ajudes als treballadors autònoms, la segona des de

Els beneficiaris de l’ajuda hauran d’estar en situació d’atur i inscrits al sistema públic com a demandants d’ocupació. A més a
més, el subsidi només serà complementari amb l’ingrés mínim vital i, per tant, no hi podran accedir
les persones que tinguin un salari social o qualsevol altra ajuda
d’alguna de les administracions
públiques.
La mesura ja acumulava un important retard des que el ministeri que dirigeix Yolanda Díaz el va
començar a negociar amb els sindicats majoritaris i les patronals
l’estiu passat. De fet, CCOO i UGT
van reiterar ahir que el subsidi “arriba tard i malament”. Els sindicats van denunciar que la posada
en marxa ara significa un clar “incompliment d’un acord que ja es
va aprovar fa mesos”.e
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L’euríbor, l’índex de referència dels préstecs hipotecaris,
L’EURÍBOR
MARCA UN NOU ha baixat de nou aquest octubre fins a situar-se en el
MÍNIM HISTÒRIC -0,466%, segons les dades del Banc d’Espanya. El mes
anterior estava en el -0,415% i, si es tenen en compte els

-0,466%
Euríbor durant
l’octubre

últims 12 mesos, ha perdut -0,162 punts. Aquest índex es
calcula amb les dades de les principals entitats de la zona
euro i és un tipus d’interès mitjà que ofereixen les entitats
per a les operacions de dipòsit a un any.

l’esclat del covid-19. La primera es
va dur a terme a la primavera.
La mesura pot beneficiar, segons
l’executiu, uns 10.000 professionals
per compte propi, que poden rebre
un màxim de 2.000 euros i que per
accedir a la línia d’ajuts hauran de
justificar un rendiment net en els
tres primers trimestres del 2020 inferior als 13.125 euros, així com una
declaració de la renda de l’últim
exercici inferior a 35.000 euros.

Programes d’ocupació
11,6 milions per a la contractació
d’agents laborals i d’inserció
Entre les mesures econòmiques
també hi ha una inversió d’11,6 milions en dos programes executats
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). El primer, de 7,8 milions, va
destinat a ajudes a administracions
locals perquè contractin 250 agents
d’ocupació. La segona línia preveu
destinar 3,8 milions a la formació
laboral de persones amb autorització de residència temporal per
circumstàncies d’arrelament social.

Préstecs a la indústria
Línia de crèdits de 9 milions a
retornar a entre tres i vuit anys
La Generalitat destinarà nou milions d’euros a una línia de préstecs
per a empreses industrials que desenvolupin un pla de viabilitat. Els
crèdits, que beneficiaran molt poques empreses, no podran ser superiors a tres milions per companyia
i s’hauran de retornar en una única amortització (pagament) en un
període d’entre tres i vuits anys.

El comissari europeu d’Economia, Paolo Gentiloni, durant la reunió d’ahir de l’Eurogrup. FRANÇOIS LENOIR / EFE

El segon embat del virus qüestiona
la suficiència dels fons europeus
Quan encara no s’han desbloquejat els ajuts, algunes veus ja en demanen més

Taxa turística
Sis mesos més fins a l’entrada
en vigor de l’augment del tribut
El Govern també va acordar ajornar
de nou l’entrada en vigor de les noves tarifes de la taxa als establiments turístics. L’augment d’aquest
tribut va ser ajornat fins al gener del
2021 i ara l’executiu n’allarga de nou
l’aplicació fins a l’1 de juny de l’any
vinent, amb un cost de 2,9 milions
per a les arques públiques.e

El control de la Sepi
sobre Air Europa
El consell de ministres d’ahir va
oficialitzar el rescat d’Air Europa de 475 milions d’euros. La
portaveu del govern espanyol,
Maria Jesús Montero, va detallar les condicions de l’operació.
En cas de compravenda o aliances d’Air Europa, la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi) té el dret de donar-hi
el vistiplau. Alhora, podrà nomenar dos consellers i negociar
amb l’empresa el lloc de conseller delegat. Qualsevol regulació
de la plantilla haurà d’estar autoritzada per l’òrgan públic.

JÚLIA MANRESA NOGUERAS
BRUSSEL·LES

La UE encara no ha tret el cap de l’aigua per agafar aire que ja se l’ha empassada la segona onada del coronavirus. El segon embat ja ha impactat
Europa, i de diferent manera que la
primera, amb estats com els Països
Baixos, amb una incidència del virus
més gran que la d’Espanya. Però la
UE encara no ha estat capaç d’activar
els 750.000 milions en ajuts europeus pactats al juliol, que estaven
pensats per respondre a la crisi provocada per la primera onada. “És
molt oportú que a partir de l’Eurogrup d’aquest dimarts revisem i vegem si és necessari abordar alguna
modificació o no, com fem en l’àmbit
nacional”, deia la vicepresidenta Nadia Calviño ahir abans de reunir-se
virtualment amb la resta de ministres de Finances de l’Eurogrup.
Calviño verbalitzava així un debat que ja ressona virtualment i físicament a Brussel·les. “La situació
econòmica està en un estat molt
fluid, veiem cada dia noves mesures
i clarament hi ha hagut un canvi en
el to del debat”, deia una font comunitària divendres passat. ¿Si els governs nacionals estan tirant la casa
per la finestra amb la despesa pública, la Unió Europea també hauria
d’augmentar els ajuts?

La Comissió Europea presentarà
aquest dijous les seves previsions
econòmiques i, com va reconèixer
ahir el comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, malgrat el fort rebot
dels indicadors macroeconòmics de
l’estiu,, els nous ja mostren una nova
frenada. “La incertesa envolta la durada d’aquesta segona onada”, reconeixia ahir Gentiloni, i d’aquesta
manera rebaixava les expectatives
que el segon embat sigui més tou
econòmicament que el primer, malgrat que el teixit econòmic pugui estar més ben preparat a nivell pràctic.
Però aquest és un debat espinós
perquè per poder tapar els forats provocats per la segona onada cal tapar els
de la primera i encara no s’ha aconseguit. D’aquí que, ahir, el mateix Gentiloni s’oposés a reobrir ara el debat: “A
Europa hem d’implementar primer el
que hem decidit. Crec que, donada la
realitat d’aquesta segona onada i els
riscos, hem de fer-ho com més aviat
millor”. En el fons, el debat ja està sobre la taula, però s’intenta no hipotecar la posada en marxa urgent de les
mesures amb noves friccions. Fonts
diplomàtiques apuntaven ahir que
una vegada aprovat “el que tenim, ja es
tindrà en compte la situació de les
conseqüències de la segona onada”.
Per a mostra, les negociacions
entre governs (al Consell) i Eurocambra. Tot just aquest divendres el
Parlament Europeu pactava una

Flexibilitat
L’Eurocambra
insta a relaxar
les condicions
del fons contra
el covid pactat
pels governs

posició de negociació sobre el
fons de recuperació. L’Eurocambra és una institució colegisladora i, per tant, que els vint-i-set
caps d’estat i de govern pactessin
al juliol un fons de 750.000 milions no vol dir que estigués fet.
Negociacions paral·leles

Es negocia per diversos carrils
paral·lels. D’una banda, els nous
recursos de què s’ha de dotar la
UE per pagar el deute emès per
aconseguir els diners. De l’altra,
el pressupost comunitari per als
pròxims set anys amb què s’ha de
vehicular el fons. Després, el mecanisme que ha de lligar els diners al compliment de l’estat de
dret. Finalment, l’arquitectura
del fons en si mateixa.
L’Eurocambra divendres va
marcar posició sobre el fons, exigint menys condicions (reformes
macroeconòmiques) i més polítiques verdes. Ara caldrà veure fins
on estan disposats a negociar els
governs. Sobre l’estat de dret i sobre els recursos propis s’espera un
acord a finals de setmana. El que
està més embussat és el pressupost comunitari, i tot plegat complica l’arribada dels diners a principis del 2021. Amb tot, una clàusula de retroactivitat podria permetre reemborsar els diners i que
els governs comencin a gastar.e

