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Catalunya. COVID-19. Ajuts
extraordinaris a les pe tes
empreses, microempreses i
coopera ves per mantenir els llocs
de treball en situació d'expedient
de regulació temporal d'ocupació
(ERTO)
La quan a de l'ajut és de 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO ac u, a
data de 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneﬁciari. El
tràmit per demanar l'ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà
fer ﬁns al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.

L'informem que al DOGC del 8 de febrer de 2021 s'ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per fer costat als col·lec us 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 pe tes empreses, microempreses
i coopera ves.
Qui en són els beneﬁciaris?
Les micro i pe tes empreses i les coopera ves amb establiment opera u a Catalunya i amb treballadors
en ERTO ac u a data 31/01/2021.
Pe ta empresa: menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €
Microempresa: persona sica o jurídica amb menys de 10 treballadors i volum de facturació anual
inferior a 2.000.000 €.
Coopera ves amb menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €.
Atenció. Aquests ajuts no els poden demanar autònoms a tol individual, ni les fundacions ni les empreses
que es troben par cipades en més d'un 50% per capital públic.
Quins són els requisits per poder demanar l'ajut?
Tenir treballadors en ERTO ac u a 31 de gener de 2021.
Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre
de 2020.
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En cas d'incompliment per part del beneﬁciari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la
totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
Per fer el càlcul del nombre de treballadors, s'ha de tenir en compte el nombre total de treballadors,
independentment del pus de jornada.
Quina quan tat té aquest ajut?
Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO ac u, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim
de 30.000 euros per beneﬁciari.
Només es podrà presentar una sol·licitud per beneﬁciari, i en el cas que presen més d'una sol·licitud es
ndrà en compte l'úl ma presentada.
On puc consultar les bases?
En aquest enllaç: h ps://bit.ly/3ry6Fmk
On puc veure tota la informació d'aquests ajuts?
En aquest enllaç: h p://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/
És incompa ble amb alguna altra subvenció que he demanat enguany al CCAM o a altres organismes?
Els ajuts regulats en aquestes bases són compa bles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la
mateixa ﬁnalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea
o d'organismes internacionals.
Com es tramita la sol·licitud?
Al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:
h ps://canalempresa.gencat.cat/
A la pàgina web del CCAM:
h p://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/
Quina documentació s'haurà de presentar per sol·licitar la subvenció?
Les sol·licituds es presentaran segons el model normalitzat que està a la disposició dels interessats a la seu
corpora va de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (h p://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina
web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ( h p://ccam.gencat.cat ) o a la pàgina web del
Departament d'Empresa i Coneixement (h p://empresa.gencat.cat/ca/inici/).
Quan puc presentar la sol·licitud?
El tràmit per demanar l'ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà ferﬁns al dia 22 de
febrer de 2021 a les 12.00 h.
Quins són els criteris de concessió?
Sobre la base dels criteris de puntuació:
Es valoraran els següents criteris d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:
1. Empreses que han man ngut o incrementat la seva facturació en l'exercici 2020, respecte a
l'exercici 2019:
0 punts.
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1. Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'exercici de
2019, se'n calcularà el percentatge de disminució i es donarà el nombre de punts corresponents en
funció d'aquest percentatge:
Fins a 100 punts.
En aquells casos en què l'empresa fos creada amb posterioritat al 1 de gener de 2019, es procedirà pel
càlcul de la facturació de la següent manera:
Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: es ndrà en compte la compara va de la
facturació de l'úl m trimestre del 2019 versus la facturació de l'úl m trimestre del 2020.
Empreses creades a par r del 1 d'octubre de 2019: es ndrà en compte la compara va de la
mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l'empresa amb la facturació del gener del
2021.
Com sabré si m'han concedit la subvenció?
El CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s'han atorgat i les que s'han deses mat. L'usuari
rebrà una comunicació al correu electrònic que hagi indicat a la sol·licitud.
Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?
No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemà ca.
On puc rebre més informació?
A través del 012 o a través de la bús a de consultes
Què he de fer si he enviat la sol·licitud i m'he equivocat en alguna dada?
Realitzar una nova sol·licitud.
Un gestor pot presentar la sol·licitud en nom meu?
Les dades que han de constar en el formulari les pot informar qualsevol persona, però la tramesa del
formulari només la pot signar la persona representant legal de l'empresa.
Com sabré que he enviat la sol·licitud correctament?
Un cop enviat electrònicament el formulari de sol·licitud, sabrà que l'ha tramitat correctament perquè
rebrà un acusament de rebuda telemà c que li indicarà el codi de tràmit (ID), el número de registre i la
data de registre de la inscripció realitzada.
S'ha de jus ﬁcar l'ajut?
No. Un cop valorat l'ajut i s'ha ob ngut la condició de beneﬁciari directament es farà el pagament sense
necessitat de presentar cap jus ﬁcant.
Puc presentar la sol·licitud de subvenció u litzant un IdCAT Mòbil?
Sí. Els formularis d'aquesta convocatòria s'han adaptat per poder presentar els tràmits telemà cs
u litzant aquest disposi u si l'usuari no disposa d'un cer ﬁcat digital.
h ps://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-iden ﬁcar-me-digitalment/idcat-mobil/
Puc signar amb el DNI electrònic?
Sí, és un dels pus de cer ﬁcat per a persones siques acceptats per poder fer ús dels serveis de
tramitació en línia corpora us de la Generalitat de Catalunya.
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Quines cer ﬁcacions digitals s'accepten?
Podeu consultar la informació sobre quins cer ﬁcats s'accepten al següent enllaç:
h ps://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/iden ﬁcacio-digital/
No disposo d'un cer ﬁcat digital. Pot signar algú en representació meva?
No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l'empresa.
Com puc tramitar de forma ràpida un cer ﬁcat digital?
Podeu obtenir un idCAT. És el cer ﬁcat digital que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania.
h ps://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
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Catalunya. COVID-19. Inscripció
prèvia als ajuts extraordinaris per al
manteniment de l'ac vitat
econòmica d’autònoms o que
formin part d'una microempresa
enfront de la COVID-19
El pròxim dia 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè treballadors autònoms
s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en
l'úl ma convocatòria els inscrits seran considerats sol·licitants de l'ajut sense que
hagin de fer cap altre pus d'actuació i podran resultar beneﬁciaris si compleixen
els requisits establerts a la convocatòria corresponent. El termini de sol·licitud
serà des de les 9 del ma del 19 de febrer ﬁns al 26 de febrer a les 3 de la tarda.
Entre altres requisits, el rendiment net de l'ac vitat durant tot el 2020 no ha de
superar l'import de 17.500 euros. Són beneﬁciaris els autònoms que exerceixin
una ac vitat econòmica com a persona sica a tol individual, mutualistes,
societaris, socis coopera vistes, tots ﬁns a un màxim de 6 persones ( tulars
inclosos).

L'informem que al DOGC de 8 de febrer de 2021 s'ha publicat l'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'ac vitat
econòmica davant la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que
formin part d'una microempresa.
L'objecte d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris per al
manteniment de l'ac vitat econòmica davant la COVID-19, dirigit a treballadors autònoms individuals o
treballadors autònoms que formin part d'una microempresa.
A aquest efecte, l'Ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits que han de complir els interessats, el
con ngut de la informació que s'ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la
informació necessària a aquest efecte.
Inscripció prèvia
La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordi6 // Febrer 2021
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nari, sempre que es compleixen els requisits que es ﬁxin per a la seva concessió tant en les
bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en
l'atorgament de l'ajut.
Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la
persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides,
produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut. El dret de l'interessat a percebre l'ajuda no neix ﬁns
al moment que es dic la resolució d'atorgament corresponent.
La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de la
convocatòria o en el cas de convocar-se posteriors ajudes amb el mateix objecte i caracterís ques.
Aquesta vigència s'establirà a la convocatòria corresponent.
Beneﬁciaris
La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades següents:
a) Els treballadors autònomes donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms o per compte
propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'ac vitat econòmica com a persona sica a tol
individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i les persones
contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència
la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com a autònoms de manera
ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà sobre la base del
nombre de dies d'alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020.
b) Els treballadors autònoms donats d'alta a una mutualitat com a sistema alterna u al RETA que
exerceixen l'ac vitat econòmica com a persona sica a tol individual o amb treballadors a càrrec seu.
El sumatori dels treballadors autònoms i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de
negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les
persones donades d'alta com a autònoms de manera ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta
durant l'any 2020 el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d'alta al RETA o a la mutualitat entre el
2 de gener i el 31 de desembre de 2020.
c) Els treballadors autònoms, persona sica, acollits en l'apartat 2 de la disposició addicional divuitena del
Reial decret legisla u 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, a tol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors
autònoms i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es
pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com a
autònoms de manera ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà
sobre la base del nombre de dies d'alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de
2020.
d) Els treballadors autònoms donats d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alterna u al
RETA, que han cons tuït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres
socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència el nombre de socis de l'any
2019. El sumatori de socis i treballadors per compte d'altri no pot ser superior a sis, i es pren com a
referència la suma de les persones contractades i dels socis donats d'alta com a autònoms de manera
ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà sobre la base del
nombre de dies d'alta al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020.
e) Els socis de les coopera ves que co tzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alterna u al RETA,
sempre que la coopera va es gui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb el nombre de socis de
l'any 2019. El sumatori de socis i treballadors no socis no pot ser superior a sis, i es pren com a referència
la suma de les persones contractades i dels socis donats d'alta com a autònoms de manera ininterrompuda
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durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d'alta
al RETA o a la mutualitat entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2020.
No es poden inscriure els treballadors autònoms col·laboradors.
Requisits per accedir-h
Tenir el domicili ﬁscal en un municipi de Catalunya.
Estar en situació d'alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alterna u al RETA abans de l'1 de
gener de 2021 i mantenir la seva alta de manera ininterrompuda com a mínim, ﬁns al 28 de febrer
de 2021.
La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones siques de l'exercici ﬁscal 2019 del
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 quan a, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant,
en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
El rendiment net de l'ac vitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas
que l'úl ma alta com a treballador autònom sigui posterior al 1 de gener de 2020, l'import del
rendiment net de l'ac vitat no pot superar el resultat de mul plicar el nombre de dies d'alta com a
treballador autònom durant l'any 2020 per 47,95 euros.
Complir els requisits previstos en l'ar cle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
No tenir ajuts atorgats d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la
convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al
programa de Garan a Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de
5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
Termini per efectuar la inscripció prèvia
Des de les 9 del ma del19 de febrer ﬁns al 26 de febrer a les 3 de la tarda.
L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut. Per tant, les
sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.
Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que apor per un altre canal no es ndrà en
compte ni es computarà a l'efecte de data de presentació.
Per a més informació vegeu aquest enllaç.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
Una salutació cordial,
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Catalunya. COVID-19. Inscripció
prèvia als ajuts extraordinaris
dirigits a les persones treballadores
afectades per un ERTO com a
conseqüència de la crisis derivada
del COVID-19 i a persones amb
contracte ﬁxe-discon nu
beneﬁciaries de la prestació
extraordinària
El pròxim dia 15 de febrer s'obrirà el tràmit d'inscripció prèvia per a l'ajuda
extraordinària dirigida a les persones treballadores afectades per un expedient de
regulació temporal d'ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o
parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preven ves i de
contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte ﬁxe
discon nu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'art. 9 del Real
decret llei 30/2020.
Aquesta ajuda te com objecte complementar la pèrdua de poder adquisi u de les
persones amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació
extraordinària més baixes.

L'informem que al DOGC de 8 de febrer de 2021 s'ha publicat l'ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer,
per la qual s'obre a tràmit la inscripció prèvia de l'ajuda extraordinària dirigida a persones treballadores
afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisis derivada
de la COVID-19 i a persones amb contracte ﬁxe-discon nu beneﬁciaries de la prestació extraordinària.
L'objecta d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris als treballadors
en situació d'ERTO i amb contracte ﬁxe-discon nu amb bases reguladores de la prestació per
desocupació i de la prestació extraordinàries més baixes.
A aquest efecte, l'Ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits previs que han de complir els
interessats, el con ngut de la informació que s'ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de
presentació de la informació necessària a aquest efecte.
9 // Febrer 2021

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

Inscripció prèvia
La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut
extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es ﬁxin per a la seva concessió tant en les
bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en
l'atorgament de l'ajut.
Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la
persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides,
produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut. El dret de l'interessat a percebre l'ajuda no neix ﬁns
al moment que es dic la resolució d'atorgament corresponent.
La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de la
convocatòria o en el cas de convocar-se posteriors ajudes amb el mateix objecte i caracterís ques.
Aquesta vigència s'establirà a la convocatòria corresponent.
Beneﬁciaris
La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades següents:
a)Les persones siques treballadores per conta aliena, incloses les persones treballadores amb contracte
ﬁxe-discon nu.
b)Les persones sòcies treballadores de coopera ves i societats laborals i les persones sòcies de treball de
coopera ves.
Requisits per accedir-hi
Tenir domicili en un municipi de Catalunya.
Que es trobessin incloses en un ERTO ac u, amb suspensió total o parcial del contracte, per
causes econòmiques, tècniques, organitza ves o de producció o derivades de força major
relacionades amb la COVID-19, al menys amb un dia en el període comprès entre el 1 i el 31 de
desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte ﬁxe-discon nu previst en l'apartat 2
de l'ar cle 9 del Decret llei 30/2020, en el termini mencionat.
Es considera que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que
s'hagin decidit per l'empresa la suspensió de contractes, d'acord amb el RDL 8/2020, el RDL
24/2020 i el RDL 30/2020.
Que siguin tulars de la prestació contribu va per desocupació del Servei Públic de Ocupació
Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista al ar cle 9 del RDL 30/2020, en el període
indicat en l'apartat anterior, o nguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE,
derivat d'un ERTO dins el mateix període indicat.
Termini per efectuar la inscripció prèvia
Des de les 9 del ma del 15 de febrer de 2021 ﬁns el 25 de febrer a les 3 de la tarda.
L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut. Per tant, les
sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.
Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que apor per un altre canal no es ndrà
en compte ni es computarà a l'efecte de data de presentació.
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