Novetats ajuts. Generalitat de Catalunya. Febrer 2021
Ajuts per a persones autònomes

Ajut autònoms Generalitat de Catalunya. Febrer 2021

Termini de sol·licitud: des del 19 de febrer i fins el 26 de febrer.
Qui pot demanar els ajuts






Persones autònomes que treballen com a persona física donades d’alta al règim especial de la
Seguretat Social (RETA).
Persones autònomes que treballen com a persona física donades d’alta a mútues alternatives al
RETA.
Persones autònomes de col·lectius professionals (fisioterapeutes) que no tenen obligació d’estar
donats d’alta al RETA per haver iniciat l’activitat abans del 10/11/1995.
Persones autònomes sòcies de cooperatives. Màxim de 3 socis a l’any 2019.
Persones autònomes sòcies d’empreses. Màxim de 3 socis a l’any 2019.

En tots els casos si l’autònom/empreses tenen empleats i/o col·laboradors, no poden superar la xifra de
6 persones treballadores de la unitat de negoci, comptant autònoms/socis, treballador/es contractats/des
i col·laborador/es externs/es durant l’any 2019. En cas de nous autònoms i empreses des del 2020 veure
formules de càlcul en la normativa reguladora.


Queden excloses dels ajuts les persones autònomes col·laboradores familiars.

Requisits
Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1
de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de
febrer de 2021.
 La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019 de
la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, si es va presentar la declaració
individual. En cas de presentar declaració conjunta, es té en compte la de base imposable
corresponent al sol·licitant.
 El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. Si
l’autònom es va donar d’alta amb posterioritat a l'1 de gener de 2020, el límit es calcula
multiplicant el número de dies d’alta en l’exercici 2020 x 47,95 euros.
 Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Llei
38/2003.
 No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre
la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al
programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.



Quantia


2.000 euros en un pagament únic.

Nota
Segons les FAQs d’aquesta ajuda, l’import rebut es considera com ingrés de l’activitat econòmica de la
persona autònoma i remeten a la normativa de l’Agència Tributària Estatal, però fins a dia d’avui no hi ha
cap posicionament específic de l’Agència Tributària.
Tot i això recomanem que quan es calculin els límits econòmics per obtenir aquestes ajudes, si durant el
2020 s’han cobrat ajudes de la Generalitat de Catalunya similar a l’actual, es tinguin en compte com ingrés
de l’activitat per calcular el rendiment net dels 17.500 euros.

Ajuts per a persones en ERTO (pendent de publicació de bases i requisits de convocatòria)
Termini de sol·licitud: Des del proper 15 de febrer i fins el 22 de febrer s’obre el termini per sol·licitar els
ajuts de la Generalitat de Catalunya.
Característiques:




Tots els treballadors i treballadores que estiguin en situació d’ERTO
Import aproximat de 600 euros amb pagament únic
A dia d’avui està pendent de publicar-se els requisits i la informació específica de l’ajut i no
està habilitat el procediment per poder demanar l’ajuda

Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu.
gencat.cat

Ajuts per a empreses i empresaris amb treballadors en ERTO (pendent de publicació de bases i
requisits de convocatòria)
Termini de sol·licitud: des del 15 de febrer a les 12 h i fins el 22 de febrer a les 12 h.
Informació:






Per a empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros
anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de desembre de 2020.
L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de desembre
de 2020, amb un màxim de 30.000 euros per empresa.
L’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de
desembre de 2021, i en cas d’incompliment perdrà la totalitat de la subvenció i l’haurà de
retornar amb interessos.
Per rebre l’ajut els sol·licitants només hauran de fer un certificat d’autorresponsabilitat i el
control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Ajuts extraordinari per empreses i empresaris amb treballadors en ERTO

