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Mesures adoptades pel Govern Central 
 
Mesures recollides al Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de març 
 
Mesures de suport per al sector turístic: 
 

• Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per atendre a totes les empreses 
establertes a Espanya incloses en els sectors econòmics de transport, allotjament, 
restauració, agències de viatges, lloguer de vehicles i oci, entre altres. 
 
S'amplia la línia de finançament per pal·liar els efectes del procés d'insolvència de l'empresa 
Thomas Cook amb 200 milions d'euros i s'estén a la majoria d'empreses del sector turístic. 
 
Ampliació en 100 milions d' euros de la partida pressupostària per garantir el 50% dels 
préstecs concedits segons la línia de finançament anterior. 
 
Aquestes mesures estaran a disposició de les empreses en un termini de 10 dies des de la 
seva entrada en vigor. 
 
• Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb 
contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats 
a l'activitat turística. 
 
Aplicació d'una bonificació del 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social per 
contingències comuns, desocupació,FOGASA i formació professional per als mesos de febrer 
a juny de 2020 per a aquells treballadors que es mantinguin d'alta durant aquests mesos 
amb contractes de caràcter fix discontinu. 

 
Mesures de suport financer transitori 
 

• Ajornament de deutes tributaris 
 
Es concedeix un ajornament de 6 mesos, sense interessos durant els 3 primers mesos, als 
deutes tributaris a ingressar fins al dia 30 de maig de 2020 per a aquelles empreses amb un 
volum de negoci inferior a 6.010.121,04 € l'any 2019. 
 
• Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament als préstecs concedits 
per la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana empresa 
 
Aquest ajornament es podran demanar per aquells beneficiaris dels préstecs que hagin patit 
períodes d'inactivitat, reducció del volum de vendes o interrupcions de la cadena de 
subministrament derivats de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i que els impedeixi 
el pagament de l'anualitat en curs. 
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