
Poden fer la inscripció prèvia persones empresàries o professionals 
i empreses, grups i entitats: 

Amb activitat econòmica a Catalunya,  en 
determinats sectors, durant el 2019 i el 2020, i 
que la continuïn exercint en l’actualitat,  

Que tinguin deutes acreditats i 

Que apliquin el  règim d’estimació objectiva 
(mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), o bé 

Per a la resta de professionals i empreses, 
grups i entitats::

Que acreditin un descens de l’activitat de 
més del 30% en el 2020 respecte el 2019 i

Que tinguin deutes per més de 4.000 €

empresa.gencat.cat

requisits

Inscripció
prèvia 

1 2 3

3a. CONVOCATÒRIA
Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris directes per a 
la solvència empresarial (RDL 5/2021i RDL 17/2021) 

Per accedir a la inscripció prèvia necessitareu un certificat 
digital o l'idCat Mòbil (només vàlid en el cas de ser una 
persona treballadora autònoma).
Si encara no el teniu, podeu demanar-lo aquí:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tra
mitar-en-linia/identificacio-digital/

Publicació atorgaments
Si se us ha atorgat l’ajut rebreu un 

avís i l’ingrès al compte indicat

Publicació de bases
i de la convocatòria

No heu de fer cap altra petició

MÉS INFORMACIÓ

Fer una 
consulta

?
Preguntes 
freqüents

012 consultes
 per telèfon

IDENTIFICACIÓ
canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia

termini
La inscripció prèvia es pot fer en qualsevol 
moment dins el termini de
9.00 h. del dia 12 de novembre de 2021 
fins 14h. del 19 de novembre de 2021 
L’ordre d’inscripció no es tindrà en compte per a la 
concessió dels ajuts.

compatibilitat
Els beneficiaris de la 1a. i 2a. convocatòria poden 
presentar una nova inscripció amb relació als 
conceptes subvencionables no sol·licitats en les dues 
convocatòries anteriors, sempre que no hagin 
percebut l'import màxim de l'ajut en cap de les dues 
convocatòries.

Son compatibles amb altres ajuts i subvencions, amb les 
condicions que especifica la normativa de la convocatòria. 
Consulteu-la a canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia

   @gencat @FUEmpresacat @empresacat @treballcat @economiacat

Consulteu els requisits complerts, exclusions i 
altres detalls a text de l Ordre

#ajutsSolvència

4

Justificació 
i aportació de 

documents requerits

#ajutsdirectes
ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre

L’import màxim a rebre entre les 3 
convocatòries és de fins a 3.000€ 
per als autònoms d'estimació 
objectiva i de 200.000€ per a la 
resta d’empreses i professionals

• S’amplia el termini en el deutes subvencionables fins al 30/09/2021 
però sempre que s’hagin generat a partir de l’1 de març de 2020 i 
que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

• Es consideren també com a deutes subvencionables els costos 
fixos, pagats i no pagats,  incloses les pèrdues comptables.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914097
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/index.html
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/ajudes-rdl-5-2021/
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/ajudes-rdl-5-2021/
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/ajudes-rdl-5-2021/preguntes-frequeents-ajuts-rdl-5-2021/
https://web.gencat.cat/ca/contacte/012/index.html
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=30461
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19
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/ajudes-rdl-5-2021/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19?moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19?moda=1
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