AJUTS I SUBVENCIONS
AJUTS ALS COL•LECTIUS MÉS AFECTATS PER LA COVID-19

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19 (2021):
Nou ajut de 2.000 €, destinats a professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a
títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).
Font:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22289-Inscripcio-previa-ajutsmanteniment-activitat-economica-autonoms-microempreses?category + informació
Termini de presentació: Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.
Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors
a càrrec en situació de ERTO:
Ajut de 2.000 € per treballador amb un màxim de 30.000 €/empresa. Destinat a les petites empreses, microempreses,
les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació
d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.
Font:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/ce_art_covid_mesures_Ajuts-per-a-autonoms-i-empreses-en-sit
uacio-dERTO
Termini de presentació: Des de les 9 del matí del 15 de febrer fins al 22 de febrer a les 3 de la tarda.

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
Finançament restauració i comerç (AVALIS ICF)
Objectiu: impulsar la reactivació dels negocis del sector de la restauració i el comerç apostant per nous models de negoci
que contribueixin a rellançar l’activitat, cobrir les necessitats de liquiditat i assegurar el manteniment dels llocs de
treball.
Font: https://www.avalis.cat/index.php/es/avalis-icf-restauracion-i-comercios
Línia d'avals ICO per a la liquiditat d'empreses i autònoms:
Objectiu: garantir els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a
atendre a les necessitats financeres derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, circulant i altres necessitats de liquiditat, incloent també les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.
Font: https://www.icf.cat/ca/productes-financers/
Termini de presentació: Fins al juny de 2021

MESURES PER A LA PROTECCIÓ I EL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ
Pròrroga fins al 31 de maig dels ERTO´s basats en causes relacionades amb la COVID-19:
Es mantenen les exoneracions per CNAE (85% per a empreses - 50 treballadors i 75% per a les de 50 o més. Les mateixes
per a suspesos i reactivats). I s’afegeixen nous sectors “ultraprotegits”.
Es manté el compromís/salvaguarda de manteniment de l’ocupació, en els mateixos termes que el RDL 30/2020.
Es mantenen els límits al repartiment de dividends i transparència fiscal, límits a les hores extra i externalitzacions
d’activitats, la “prohibició de l’acomiadament” i la interrupció dels contractes temporals.
Font: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210126.aspx
Nova modalitat d’ERTO derivada de les noves mesures per fer front a la COVID-19:
Sol·licitar la constatació de l’existència de força major per impediment de l’activitat derivat de la Covid-19 (tancaments
amb afectació de tota la plantilla dels centres afectats, derivats del que estableix la Resolució SLT/1/2021, de 4 de
gener)
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AJUTS I SUBVENCIONS
FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES MÉS GRANS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL
El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret
de la contractació de persones discapacitades, que podrà ser màxim de 18 mesos.
La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.
Font: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00004
Termini de presentació: Del 20 de gener de 2021 fins al 20 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ
Ajuts d’inversions empresarials d’alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció
Font: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajutsempresa/ajutsiserveis/20329_ajuts_inversions_empresarials_alt_impacte
Termini de presentació: Fins el 25 de febrer de 2021
Ajuts per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció
Font: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajutsempresa/ajutsiserveis/20340_Ajuts_transformacio_tecnologica_automocio
Termini de presentació: Fins el 18 de febrer de 2021. Publicació al DOGC 30/11/2020 i DOGC núm.8283

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
Per treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera
forçada o quan la seva facturació en el mes que sol•licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un
75% en la relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.
Font: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1130
Termini de presentació: Fins al 31 de maig de 2021

ALTRES
Reducció dels lloguers de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials:
Font: https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Reducciodels-lloguers-de-bens-immobles-arrendats-per-a-la-realitzacio-dactivitats-industrials-i-comercials
Ajornament o fraccionament del pagament de l’impost sobre les estades en establiments turístics:
Font: https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/4.2Ajornament-o-fraccionament-del-pagament-de-limpost-sobre-les-estades-en-establiments-turistics

CERCADOR DE SUBVENCIONS
Activem: https://web.gencat.cat/es/activem/
Canal empresa: https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i formularis/tramit/cerca-mesures-ajuts-covid-19/
Cercador d’ajuts i subvencions per empreses d’Acció: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercadorajuts-empresa/
Cercador d’ajuts europeus: https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance_es
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