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Butlletí
d'ajuts i
subvencions

Recull de resolucions, convocatòries i altres informacions relacionades amb
ajuts i subvencions per a empreses, professionals i entitats públiques i privades.

Agrària
Presentació de la Declaració Única Agrària
A partir de l’1 de febrer comença el termini per presentar la Declaració Única
Agrària, una declaració anual que han de presentar obligatòriament els titulars
d’explotacions agràries.
La sol·licitud es presenta telemàticament i cal identificar-se amb certificat digital.
Amb aquest tràmit, els titulars de les explotacions agràries poden sol·licitar els ajuts de
la Política Agrària Comuna (PAC) i realitzar altres gestions.
Més informació.

Autònomes
El Govern destinarà 618 milions d'euros a un nou pla d'ajuts per donar suport als
col·lectius més afectats per la Covid-19 durant aquest primer trimestre de l'any
El destinataris d’aquestes ajudes seran majoritàriament:
 Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos.
 Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva
facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball.
 Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO).
 Els sectors més afectats per les restriccions.
El Pla conté quatre línies:
1. Reedició dels ajuts per a persones treballadores autònomes


L’ajut serà novament de 2.000 euros per a persones treballadores autònomes.
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El pressupost estimat és de 280 milions d’euros, de manera que se’n
beneficiarien uns 140.000 treballadors autònoms.
Mateixos requisits que a les dues convocatòries anteriors: base imposable
de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any, amb un rendiment net
l’any 2020 igual o inferior a 17.500 euros.
Hi podran accedir aquelles persones que ja el van rebre i aquelles que
potser llavors no complien amb els requisits però ara sí.
Es sol·licita a partir del registre a una nova base de dades de treballadors
autònoms.
Només serà necessari complir amb els requisits per poder registrar-se a la
base de dades i s’accedirà a l’ajut directament.

2. Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO




Ajuts directes per a treballadors i treballadores de qualsevol sector que es
trobin en situació d’ERTO.
Pressupost de 105 milions d’euros i la previsió d’arribar a aproximadament
175.000 persones.
L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros però aquesta qüestió
s’acabarà de concretar amb els agents socials.

3. Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació
d’ERTO




Dirigit a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, tot
prioritzant els sectors més afectats.
L’objectiu és reconèixer l’experiència laboral d’aquesta treballadors i ajudar en
la seva possible reorientació i requalificació.
Es destinarà als ajuts a la formació 25 milions d’euros i es preveu beneficiar
10.000 persones.

4. Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els
llocs de treball







S’hi destinaran 208 milions d’euros.
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 a jornada completa en
situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa.
Els 208 milions permetran cobrir els treballadors en ERTO de les micro i petites
empreses, que són un total de 104.000.
Per acollir-se als ajuts, 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.

Butlletí d’Ajuts i Subvencions



Per rebre l’ajut els sol·licitants només hauran de fer un certificat
d’autoresponsabilitat i el control administratiu del compliment dels requisits es
farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Nota de premsa.

Calendari
Dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura
comercial autoritzada.
Es publiquen els calendaris dels ajuntaments que han efectuat canvis al calendari
general dels vuit festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2021, d'acord
amb el procediment que preveu l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual
s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en
diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.
Publicació al DOGC: Resolució EMC/132/2021, de 20 de gener

Comerç
Ajuts per als establiments de més de 400 m2 i comerços ubicats en recintes
comercials
Avui comença el termini per sol·licitar la línia d'ajuts adreçats als comerços de més de
400 m² i establiments ubicats en centres, galeries i recintes comercials que han tingut
pèrdues degudes al tancament del 7 al 24 de gener.
A qui va adreçat l’ajut?
 Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials que
tinguin el seu establiment a Catalunya i que el local on exerceixen l'activitat
tingui una superfície superior als 400 m².


Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials, que
el local en el qual exerceixen l'activitat estigui ubicat en un centre o recinte
comercial i que no tinguin accés directe des del carrer.

Els fabricants i majoristes que no fan venda al detall queden exclosos d’aquest ajut.
Es tracta d’una quantitat única de 3.750€. Aquests ajuts es poden acumular a altres
subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

Butlletí d’Ajuts i Subvencions

A la sol·licitud caldrà adjuntar:
 Una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits.
 Dues fotografies de l’establiment (una de l’interior i una de la façana).
Tràmit.

Ensenyament
Subvencions als ens locals destinades al finançament de les escoles de música
de la seva titularitat.
S'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions,
destinades al finançament de les escoles de música de titularitat dels ens locals de
Catalunya, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la
impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar
l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments artístics.
Publicació al DOGC: Ordre EDU/7/2021, de 22 de gener

Subvencions als ens locals destinades al finançament de les escoles de dansa
de la seva titularitat.
S'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions,
destinades al finançament de les escoles de dansa de titularitat dels ens locals de
Catalunya, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la
impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l'accés
de l'alumnat a aquests ensenyaments artístics.
Publicació al DOGC: Ordre EDU/8/2021, de 22 de gener
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Subvencions als ens locals destinades al finançament dels conservatoris de
música de la seva titularitat.
S'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions,
destinades al finançament dels conservatoris de música de titularitat dels ens locals de
Catalunya, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels ensenyaments
professionals de música, que s'organitzen en un grau de sis cursos de durada, per tal
de facilitar l'accés a l'alumnat a aquests ensenyaments reglats.
Publicació al DOGC: Ordre EDU/9/2021, de 22 de gener

Subvencions als ens locals destinades al finançament de cicles de formació
específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les
escoles d'art de la seva titularitat.
S'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions,
destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior
d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de titularitat dels ens locals de
Catalunya, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
La finalitat de la subvenció és col·laborar en les despeses de personal i de
funcionament derivades de la impartició de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny a
les Escoles d'Art, per tal de fomentar i facilitar l'accés a l'alumnat a aquests
ensenyaments artístics reglats.
Publicació al DOGC: Ordre EDU/10/2021, de 22 de gener
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