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53. Ajuts extraordinaris per a micro i petites 
empreses i cooperatives amb treballadors a 
càrrec en situació d’ERTO, per mantenir els llocs 
de treball  

 

Objecte 

Ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures 

de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les 

petites empreses, microempreses i les cooperatives. 

Beneficiaris  

Els beneficiaris són 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. 

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 unbalanç general anual que no supera els 2 milions d'euros. 

A efectes d'aquests ajuts també s'entenen beneficiàries, les 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. 

 

Requisits específics de la convocatòria   

a) Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021 

b) Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de 
desembre de 2020. 

A efectes d'aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total 
de treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus 
de jornada (complerta, reduïda....) 
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c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant 
la Seguretat Social. 

Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de 
presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre 
qualsevol pagament. 

Quantia de l’ajut  

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. 

 

Termini i sol·licitud 

El termini per sol·licitar aquests ajuts és del 15 al 22 de febrer de 2021 

El tràmit es realitza a través del Canal Empresa 

 

Procediment de concessió 

El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. 

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 

100 punts: 

a) Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l'exercici 2020, respecte a 

l'exercici 2019: 0 punts. 

b) Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a 

l'exercici del 2019, es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el 

nombre de punts corresponents en funció d'aquest percentatge: Fins a 100 punts. 

 

Compatibilitat 

Els ajuts són compatibles 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. 

Més informació 

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. 

FAQS 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/ajuts-empreses-en-erto
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210208_faqs_ajuts_empreses_erto

