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23. Línia d’ajuts per al manteniment de 

l’ocupació en microempreses i treballadors 

autònoms 

 
 

Beneficiaris 

Microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, 
constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist 
suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al 
Reial decret, 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Requisits 

Les empreses han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en 
que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a 
l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat. 

 

Tipus de mesura 

Ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la 

partida pressupostària de 5 milions d'euros.  

És compatible amb qualsevol altre ajut concedit per aquesta mateixa finalitat. 

 

Import 

Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la 

plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de 6 

mesos des del reinici de l'activitat. 

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% 

del salari mínim interprofessional vigent. 
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Terminis 

Pendent de publicació de la convocatòria.  

 

Procediment 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les 

subvencions i la seva justificació s'han de presentar, segons models normalitzats, 

a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. 

Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà 

en la mateixa resolució d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o 

garantia. El 10% restant de la subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat 

degudament l'execució de l'actuació. 

 

Més informació 

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. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
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