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Contingut d’aquesta circular 

Aquest dilluns 8 de febrer, el Govern ha activat el nou pla trimestral d’ajuts directes per als col·lectius i sectors més
afectats per la COVID-19.

En particular, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les bases de la línia adreçada als següents
ajuts extraordinaris:

1. Ajuts a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de
regulació temporal d’ocupació (ERTO), que s’obrirà dilluns vinent, 15 de febrer.

2. Ajut per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la
prestació extraordinària, que s’obrirà també dilluns vinent, 15 de febrer.

3. Ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica de persones treballadores autònomes individuals o persones
treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, que s’obrirà divendres 19 de febrer.
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Aquest ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació
d’ERTO a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000
euros per empresa beneficiària. És compatible amb la resta
d’ajuts, subvencions i ingressos per la mateixa finalitat.

Poden ser persones beneficiàries les petites empreses,
microempreses, les cooperatives amb establiment operatiu a
Catalunya i els autònoms amb treballadors a càrrec. En concret:

• Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual
de fins a 10 milions d’euros.

• Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual
de fins a 2 milions d’euros.

• Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i
facturació anual de fins a 10 milions d’euros.

Queden excloses com a beneficiàries els autònoms a títol
individual i les empreses que es troben participades en més d’un
50% per capital públic.

Requisits

1. Tenir treballadors en situació d’ERTO actiu a 31 de gener de
2021.

2. Mantenir el mateix número de treballadors fins a 31 de
desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. (En
cas d’incompliment es revocarà la subvenció i s’haurà de
reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els
interessos de demora corresponents.)

3. Complir amb la resta de requisits enumerats a les bases
reguladores, relatius a les obligacions fiscals, política
lingüística, prevenció de riscos laborals, etc.

Presentació de sol·licituds

• Forma de presentació: a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) omplint el model formalitzat
que es pot trobar a la mateixa web.

• El procediment inclourà una declaració responsable, on els
sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits. El
control administratiu del compliment dels requisits es farà a
posteriori, un cop fet el pagament.

Criteri d’atorgament

Es valorarà el següent criteri (amb un màxim d 100 punts):

• Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de
l'exercici 2020 respecte a l'exercici del 2019. Es calcularà el
percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el nombre
de punts corresponents en funció d'aquest percentatge.

• En el supòsit en que l'empresa fos creada amb posterioritat a
l'1 de gener de 2019, és procedirà per el càlcul de la facturació
tenint en compte la següent comparativa:

o Creades abans del 30 de setembre 2019: quart trimestre
del 2019 vs. quart trimestre del 2020.

o Creades a partir de l'1 d'octubre del 2019: mitjana de
facturació dels dos primers mesos de l'empresa vs.
facturació de gener del 2021.

1. Ajuts per a les petites empreses, microempreses i cooperatives

Termini per efectuar la inscripció prèvia
Des de les 12.00 h del dia 15 de febrer de 2021 i
fins les 12.00 h del dia 22 de febrer de 2021.

http://canalempresa.gencat.cat/
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2. Ajut per a persones en ERTO o amb contracte fix discontinu

És un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un
pagament únic d’aproximadament 600 euros, per a les següents
persones treballadores:

• Persones afectades per un ERTO com a conseqüència de la crisi
derivada de la COVID-19.

• Persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació
extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei
30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de
l’ocupació.

Inclou persones físiques treballadores per compte aliè, persones
sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals, així como
persones sòcies de treball de cooperatives

Requisits

1. Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

2. Que es trobessin incloses en un ERTO, amb suspensió total o
parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció o derivades de força major
relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període
comprés entre l'1 i el 31 de desembre de 2020, o en el cas de
persones amb contracte fix discontinu, en el termini esmentat.

3. Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació
del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació
extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu, en el
període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020, o tinguin
pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE
derivat d'un ERTO dins del mateix període indicat.

4. Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació de sol·licituds

• Forma de presentació: emplenar el formulari disponible a
l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya (https://wweb.gencat.cat/ca/tràmits), cercant el
tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones
treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per
a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la
prestació extraordinària”.

També es pot trobar informació al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

• La presentació del formulari d’inscripció prèvia produeix els
efectes de sol·licitud de l’ajut (no cal cap altre tràmit).

• La presentació de la inscripció prèvia tindrà la consideració de
declaració responsable, facultant a l’Administració per
verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades
declarades.

• Criteri d’atorgament: La prelació per ordre d’entrada en la
inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de
l’ajut.

Termini per efectuar la inscripció prèvia
Des de les 9.00 h del dia 15 de febrer de 2021 i
fins les 15.00 h del dia 25 de febrer de 2021.

https://wweb.gencat.cat/ca/tràmits
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
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3. Ajuts per a persones autònomes

Termini per efectuar la inscripció prèvia
Des de les 09.00 h del dia 19 de febrer de 2021 i
fins les 15.00 h del dia 26 de febrer de 2021.

Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de
pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat
d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones
treballadores autònomes, persona física o amb persones
treballadores a càrrec seu.

El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones
contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser
superior a sis, prenent com a referència el nombre de persones que
han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la
convocatòria.

També poden ser beneficiaries les persones sòcies de les
cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema
alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a
màxim per tres persones sòcies, d’acord amb la mitjana de l’any
anterior a la convocatòria.

Requisits

1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema
alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la
seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de
febrer de 2021.

3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones
físiques de l'exercici fiscal 2019 (casella 435 del model 100) de
la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros,
en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual
quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent
al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació
conjunta.

4. El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de

superar l'import de 17.500 euros (casella 144 del model
100). En cas que la darrera alta com a persona treballadora
autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del
rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de
multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora
autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.

5. Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

6. No tenir ajuts atorgats, d’acord amb la TSF/1270/2020, de 3 de
juny per a la concessió de subvencions per afavorir
l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil
per a l’any 2020.

Presentació de sol·licituds

• Forma de presentació: formulari d’inscripció prèvia a través
del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), omplint
el model formalitzat que es pot trobar a la mateixa web.

• La presentació del formulari d’inscripció prèvia produeix els
efectes de sol·licitud de l’ajut (no cal cap altre tràmit).

• La presentació de la inscripció prèvia tindrà la consideració de
declaració responsable, facultant a l’Administració per
verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades
declarades.

• Criteri d’atorgament: La prelació per ordre d’entrada en la
inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

http://canalempresa.gencat.cat/
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Enllaços d'interès

1. Ajuts a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO.

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics 
més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834856.pdf

Preguntes freqüents: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210208_faqs_ajuts_empreses_erto

2. Ajut per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la 
prestació extraordinària.

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades 
per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix 
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf

3. Ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica de persones treballadores autònomes individuals o persones 
treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. 

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat
econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una
microempresa.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834856.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf
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