
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 8 de febrer de 2021, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat una 

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. La resolució s’estructura en tres annexos i dinou bases. 

Addicionalment, el 15 de febrer de 2021, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha 

publicat una Resolució, per la qual s’obre aquesta convocatòria. 

Beneficiaris i presentació de les sol·licituds  

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions les micro i petites empreses i les 

cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació 

d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 

2021. Als efectes d'aquests ajuts, s'especifica les següents categories: 

 Petita empresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum 

de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros. 

 Microempresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum 

de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros. 

 Cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci 

anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros. 

Les persones presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics i es podran identificar i 

signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de 

seguretat o de nivell superior. 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les 

persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de 

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT I MANTENIR 
ELS LLOCS DE TREBALL EN SITUACIÓ D’ERTO DE LES 

PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES I COOPERATIVES 
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Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament 

d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/). 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent 

comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 12:00 hores del 

dia 22 de febrer de 2021. 

Quantia  

L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, 

amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària. 

Aquest ajut es podrà acumular amb altres ajuts en forma de subvencions directes, bestretes 

reemborsables, avantatges fiscals, garanties, bonificacions del tipus d'interès de préstecs i 

aportacions de capital sempre que, sumats, no excedeixin de la quantia màxima de 

800.000,00 euros per empresa beneficiària. 

Concessió i pagament 

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de 

concurrència competitiva. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la 

persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania 

i Moda de Catalunya. 

La resolució de concessió es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva 

publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

(http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans 

electrònics. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a 

comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. En el cas que l'òrgan 

competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos s'entendrà que la 

sol·licitud ha estat desestimada. 

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es 

resolgui la concessió de la subvenció. 
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Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de 

verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent. El CCAM 

efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat i podrà realitzar les actuacions de 

seguiment i de control necessàries i per determinar el compliment de les condicions i els 

requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. Els/les 

beneficiaris/àries dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui 

requerida. 
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