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EL GOVERN DE LA GENERALITAT ACORDA AJUTS 

 PER VALOR DE 1.000M D’EUROS  

  

Avui ha sortit una nota de premsa, amb una sèrie d’ ajuts i mesures destinats a protegir els 
llocs de treball i el teixit productiu del país que aniran en les següents 3 línies: 

 

1. Ajuts extraordinaris directes del Reial decret- llei 5/2021  
 
Es tracten del desenvolupament dels ajuts estatals que es van publicar al març  per al 
recolzament a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Així mateix s’han 
ampliat els sectors (llistat CNAES publicat RD 5/2021)fent un total de 191 sectors que es 
podran acollir. 
 
Objectiu: consisteix en satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, 
financers i no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre 
que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen 
de contractes anteriors al 13 de març de 2021.  
 
Quantia: Els imports son de fins a 3.000 euros en empreses, persones treballadores 
autònomes que apliquen el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les 
persones físiques i de 4.000 fins a 200.000 euros per a empreses i persones treballadores 
autònomes i professionals que apliquen el règim d’estimació directe que tributin en el IRPF, 
o bé empreses que tributen en l’impost de societats i entitats amb règim d’atribució de 
rendes, amb un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, per 
l’impost corresponent, que hagi experimentat un descens de més del 30% en l’any 2020 
respecte a l’any 2019, a banda d’altres requisits publicats en el RD 5/2021. 
 
Tramitació: Quan es publiquin els llistats dels CNAES, ens posarem en contacte amb els 
clients que es podran acollir. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Ajuts a les persones treballadores en situació d’ERTO  
 
Objectiu: Destinada a persones treballadores afectades per ERTO de qualsevol activitat o 
persones amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació especial, que no s’han 
reincorporat plenament als llocs de treball, en el període gener 2021 – maig 2021.  
 
Requeriments: estar en aquesta situació d’ERTO o situació d’atur derivada de fix discontinu 
a maig de 2021, sent el període d’observació des d’1 de gener de 2021.  
 
Quantia: l’import variarà en funció del temps de permanència des de l’1 de gener de 2021, 
i d’acord amb uns trams per mesos: fins a 3 mesos correspondrien 600 euros d’ajut; i de 4 
a 5 mesos, 700 euros.  
 
Tramitació: per aquesta tipologia d’ajut, la tramitació l’hauran de fer els treballadors. 

 

3. Mesures complementàries  
 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha parlat d’una convocatòria extraordinària   
d’ajuts directes, pendent de legislar, a empreses que, no essent incloses a la llista de CNAES 
que es determinin per l’accés als ajuts del punt 1) anterior, hagin vist reduïda de forma 
significativa la seva facturació per causa directa o indirecta de la crisi sanitària, sempre que 
es puguin considerar de la cadena de valor dels sectors d’activitat que hi són inclosos.  
 
Tramitació: Quan es concretin les mesures, us informarem de la tramitació a realitzar 
 
 
Per a més informació contacteu amb el nostre departament d’ajuts i subvencions al telèfon 
977600750 opció 4 o mail: rcaro@paresiaubia.com 
 


