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INFORMACIÓ AJUTS 
 
Benvolguts agremiats, 
 
S’ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat del 8 de febrer, les bases per a la concessió d’ajuts 
extraordinaris a: 
 
1.- Petites empreses , microempreses i cooperatives amb treballadors en situació d’ERTO. 
2.- Persones afectades per un ERTO. 
3.- Persones treballadores autònomes. 
 
Us adjuntem breu resum amb els trets mes importants de l’ajut i link amb la totalitat de 
requeriments per sol·licitar-los: 
 
1.- PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES I COOPERATIVES AMB TREBALLADORS ERTO 
 
Microempresa: menys de 10 persones i un volum de negoci o balanç general menor o igual a  
2.000.000€ (dos milions d’euros) 
 
Petita empresa: menys de 50 persones i volum de negoci o balanç general menor a 
10.000.000€  (deu milions d’euros)  
 
Import de l’ajut: 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO a 31 de gener de  2021, amb 
un màxim de  30.000 euros per empresa. 
 
TERMINI PER DEMANAR L’AJUT 
Es podrà demanar l’ajut entre el  15 i el  22 de febrer de  2021. 
 
PRESENTACIÓ SOL.LICITUD  
Telemàticament mitjançant el model que hi ha a : 
http://canalempresa.gencat.cat 
http://empresa-gencat-cat/ca/inici/ 
 
REQUERIMENTS – Els principals: 
 

• Tenir treballadors en situació d’ERTO actiu a  31/01/21 
• Mantenir el mateix nombre  de treballadors a 31/12/21 en comparació a  31/12/20. 

En cas d’incompliment s’haurà de retornar la subvenció més interessos. 
• Certificats d’estar al dia en S.S. i AEAT 
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Altres requeriments, veure ordre i model. 
 
L’administració comunicarà en el termini màxim de 6 mesos si es concedeix o es denega l’ajut. 
 
Tota la informació a https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834856.pdf 
 
 
2.INSCRIPCIÓ PRÈVIA AJUTS EXTRAORDINÀRIS PER A PERSONES TREBALLADORES 
AUTÒNOMES 
 

- Qui pot demanar-ho: Autònom individual o autònom amb treballadors que entre 
autònom i treballadors no siguin més de  6. 

- Que la base imposable de l’IRPF de l’exercici  2019 sigui igual o inferior a  35.000 euros 
- Rendiment net de l’activitat durant  2020 igual o inferior a  17.500 euros.  
- Si s’ha cursat alta desprès de gener de 2020, el rendiment no podrà ser superior a 

multiplicar el número de dies d’alta per 47,95 euros. 

IMPORT: A Determinar 
 
TERMINI PER EFECTUAR LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA:  Del 19 de febrer de 2021 fins al 26 de febrer 
de  2021 a les 15 hores. 
 
INSCRIPCIÓ:  Formulari disponible a http://canalempresa.gencat.cat 
 
Tota la informació a https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf 
 
L’administració comunicarà en el termini de  6 mesos si aprova o no l’ajut. 
 
3.- AJUT EXTRAORDIÀRI PER A PERSONES AFECTADES PER ERTO I PERSONES AMB 
CONTRACTE FIX DISCONTIU 
 
IMPORT: Es determinarà al moment de la concessió,  en fulls informatius es diu que son un 
complement de 200 euros mensuals i  amb un màxim a percebre per treballador de  600 euros. 
 
TERMINI DE SOL.LICITUD: Des de les 9:00 hores del 15 de febrer fins a les 15:00 hores del dia  
25 de febrer. 
 
SOL.LICITUD: Formulari disponible a http://web.gencat.cat/ca/tramits amb el títol “inscripció 
prèvia a l’ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per 
a persones amb contracte fix discontinu beneficiaries de la prestació extraordinària” 
L’administració comunicarà en el termini de  6 mesos si aprova o no l’ajut . 
 
Tota la informació a https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf 
 


