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Convocatòria per ajuts extraordinaris a les empreses, 

microempreses i les cooperatives amb treballadors amb ERTO actiu 

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria 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 COVID19 i mantenir 

els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, 

microempreses i cooperatives (ref. BDNS 548602). DOGC 15/2/2021 

Tal i como es va informar a la circular EF-06-21 es van aprovar les  bases per regular la concessió d'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.  

Mitjançant la present Resolució es fa pública la convocatòria per la concessió d’aquest ajuts extraordinaris. 

Beneficiaris:  

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec 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. 

En concret: 

• Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç 

general anual que no supera els 10 milions d’euros. 

• Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç 

general anual que no supera els 2 milions d’euros. 

• 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. 

Quantitat de l'ajut: 

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 

euros per beneficiari. 

Requisits: 

• Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021. 

• Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 

2020. 

• En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat 

de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents. 

• Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, 

independentment del tipus de jornada. 

 

 

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 fins a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021. 
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Com es tramita la sol·licitud? 

A Canal Empresa de la Generalitat de  Catalunya:   

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-
de-suport-als-afectats-de-la-COVID-19-i-per-al-manteniment-de-llocs-de-treball-en-ERTO-de-les-petites-
empreses-microempreses-i-cooperatives?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

Quan puc presentar la sol·licitud? 

El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà dilluns 15 de febrer, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021. 

 

Més informació: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-
i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-
empreses-erto/ajuts-suport-manteniment-llocs-erto/index.html 

 

 

 

 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActiVate 

 

 

 

L’Hospitalet, febrer de 2021 
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