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AJUTS EXTRAORDINARIS PER A PERSONES
TREBALLADORES AUTÒNOMES INDIVIDUALS O QUE FORMIN PART D'UNA
MICROEMPRESA 
 
Ordre TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al
manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a
persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores
autònomes que formin part d’una microempresa 
  
Objecte de l’ajut:  
Concessió d'un ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica
enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o
persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. 
  
Quantitat de l’ajut:  
Prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros. 
  
Beneficiaris: 
Col·lectius de la base número 3 de la disposició, sempre i quan hagin
presentat el formulari d’inscripció prèvia, previst a l’Ordre TSF/32/2021, de
5 de febrer.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf


  
Procediment de concessió de l’ajut:

Termini màxim per emetre i notificar la resolució és de 3 mesos, comptat
des de la data de publicació de la corresponent convocatòria, llevat que
la mateixa convocatòria estableixi un termini inferior.
Ajuts condicionats a la disponibilitat pressupostària.
S’atorga en correspondència a les sol·licituds presentades al procediment
d’inscripció prèvia i d’acord amb la dotació pressupostària.

  
FONT: DOGC, Agència de Desenvolupament del Ripollès, Federació
d’Hostaleria de les Comarques de Girona 
  
Més informació: Cliqueu aquí

AJUTS EXTRAORDINARIS PER A PERSONES TREBALLADORES QUE
S'HAGIN VIST AFECTADES PER UN ERTO O AMB CONTRACTE FIX
DISCONTINU, QUE HAGIN REALITZAT LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 
 
Bases d’ajuts per a persones treballadores afectades per un ERTO i amb
contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària 
 
Ordre TSF/63/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones
treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a
persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació
extraordinària 
  
Objecte de l’ajut:  
Concessió ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un ERTO
actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de
treball derivat de la pandèmia de la COVID-19, i a les persones amb contracte
fix discontinu que perceben la prestació extraordinària. 
 
Ajuts:  
Prestació econòmica de pagament únic. 
 
Beneficiaris:

Persones físiques treballadores per compte d’altri, incloses les persones
amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de
societats i de cooperatives de treball associades.
Totes les persones han d’haver presentat el formulari d’inscripció prèvia
que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer.

Quantia de l’ajut:  
Es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció
de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix
discontinu; concretament des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el
període del 14 de març de 2020 al 31 de desembre de 2020). En aquest sentit
s’estableixen 4 trams:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895704&language=ca


Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la
percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix
discontinu. És l'ajut base per a totes les persones beneficiàries.
Tram 2: de 91 a 150 dies de durada de la suspensió del contracte o de la
percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix
discontinu.
Tram 3: de 151 a 210 dies de durada de la suspensió del contracte o de
la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte
fix discontinu.
Tram 4: de 211 a 293 dies de durada de la suspensió del contracte o de
la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte
fix discontinu.
Procediment concessió de l’ajut: Per concurrència no competitiva i en
funció de la disponibilitat pressupostària.
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MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL. 
 
Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de
suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-
19
  
El RDL 5/2021, de 12 de març, aprova un conjunt de suports orientats a la
millora de la solvència de pimes i autònoms que hagin vist afectada la seva
activitat arran de la pandèmia COVID 19 i que siguin viables a partir de la
represa de l’activitat. 
  
Els fons s’estructuren en tres àmbits:

1. Línia 7000 Mio Ajuts directes: orientada a reduir l’endeutament subscrit a
partir de març 2020, de caràcter finalista i destinada a satisfer deute i
realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors.

2. Línia 3000 M de reestructuració de deute financer COVID
3. Línia 1000 M de Fons de recapitalització empreses.

  
El decret planteja, així mateix, una extensió fins a finals d’any de les moratòries
per al desencadenament automàtic de processos concursals. 
 
Si bé, queden importants punts pendents de desenvolupament reglamentari,
plantegem els elements bàsics dels tres fons previstos:
 

1. LÍNIACOVID D’AJUTS DIRECTES A AUTÒMONS I EMPRESES PER

AL SUPORT DE LA SOLVÈNCIA I REDUCCIÓ ENDEUTAMENT

SECTOR PRIVAT. 7000 MIO



2. LÍNIA REESTRUCTURACIÓ DEUTE FINANCER COVID 3000 MIO 



3. FONS DE RECAPITALITZACIÓ EMPRESES AFECTADES PER COVID
DE MIO 



CONDICIONS ELEGIBILITAT PIMES I AUTÒNOMS EN ELS TRES FONS 
 
-No haver estat condemnat amb la pèrdua possibilitat obtenir subvencions. 
-No   haver   estat   declarat    culpable    en   resolució    de   contracte     amb
l’Administració. 
-Estar al corrent d’obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts. 
-Estar al corrent de pagament amb Hisenda/Seguretat Social. 
-No haver sol·licitat concurs voluntari, no haver sigut declarat insolvent en
qualsevol procediment. 
-No tenir residència en un paradís fiscal. 
  
  
Així mateix, els beneficiaris assumeixen el compromís de: 
-Mantenir l’activitat fins a 30 de juny de 2022. 
-No repartir dividends durant 2021 i 2022. 
-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període
de 2 anys.
 
CONSELLS D’ACTUACIÓ 
   
Els tres fons tenen encara un recorregut normatiu important, però les empreses
poden començar a prendre ja algunes mesures:

Per a empreses amb caiguda facturació superior al 30 %, preparar
documentació que ho acrediti i planificar el destí de l’ajut per tal de poder-
se acollir a la línia d’ajuts directes des del moment en què la Generalitat
habiliti la finestreta de condicions.
Per a empreses que vulguin acollir-se a reestructuració deute financer
Covid, procedir a l’ampliació dels terminis actuals per tal de complir
aquest requisit previ.
Reflexió estratègica respecte a tenir una participació temporal de l’estat,
ja sigui en forma de capital o de préstec participatiu, cosa que representa
un important reforç estratègic. 
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Més informació: Cliqueu aquí 
 

 
Podeu demanar més informació a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès a: 

empresa@ripollesdesenvolupament.com 
Tel. 972704499

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4.    17500 Ripoll 

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com 
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