
NOUS AJUTS APROVATS

Sessió on line APCC

19 de febrer de 2021

Ponent: Andrea Leunda



AJUT EXTRAORDINARI, DE PAGAMENT ÚNIC, PER

UN IMPORT FIX DE 750 EUROS DESTINAT A LES

PERSONES PROFESSIONALS, TÈCNIQUES I DOCENTS

DEL SECTOR DE LES ARTS ESCÈNIQUES, ARTS

VISUALS I MÚSICA

DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de mesures
extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb
motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del
Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries
en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu



FINALITAT DE L’AJUT I TERMINI

Afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i
pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat
d'aquestes persones i les seves unitats familiars a
Catalunya, que han patit durant l'any 2020 una reducció
dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Termini: no s’ha obert.



REQUISITS A COMPLIR

a) Tenir divuit anys o més.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en 
situació d'alta en el Règim especial d'autònoms de la Seguretat Social 
(RETA) o per compte d'altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim 
General de la Seguretat Social o en el Règim general de la Seguretat 
Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia de l'any 2020.

d) Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin 
superat l'import de 20.000 euros.

e) Acreditar les activitats o serveis culturals suspesos per raó de la 
crisi sanitària (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, 
tallers, classes, cursos o d'altres), o als quals s'havia compromès.



CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT

▪ Pagament únic de 750 € (no embargable).

▪ Tràmit de concurrència no competitiva, fins exhauriment 
de la partida (tot i que en principi, ningú que compleixi 
els requisits es quedarà fora doncs s’ampliaria la dotació 
pressupostària.  Si no és possible, prioritat als i les 
sol·licitants amb menys ingressos).



INCOMPATIBILITATS

És compatible amb:

▪ Haver percebut el mateix ajut de 750 € durant l’any 2020.

▪ En principi, compatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o
subvenció, públic o privat.

És incompatible amb els ajuts que preveu:

▪ L'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit
d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit 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

▪ L'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit
d'inscripció prèvia 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.



TRAMITACIÓ

▪ El tràmit no està obert.

▪ Atenció! Un cop s’obri, el termini per presentar la sol·licitud serà de
cinc dies hàbils a partir de l'endemà e la publicació en el DOGC de
la resolució de la convocatòria d'aquest ajut.

▪ Al presentar la sol·licitud, es realitzarà una declaració responsable
assegurant que es compleixen els requisits.

▪ Tres mesos per resoldre la sol·licitud. Si no responen: desestimada.

▪ En principi, és imprescindible disposar de certificat digital per 
sol·licitar la prestació.

▪ El més senzill d’aconseguir és l’IDECAT MÒBIL:

https://idcatmobil.seu.cat/



AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT

DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA ENFRONT LA COVID-
19 (2021) 

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció 
prèvia de l'ajut extraordinari dirigit 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.



FINALITAT DE L’AJUT, TERMINI

Adreçat a:

▪ Persones que siguin titulars de la prestació contributiva
per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE), derivada d’ERTO com a causa de la COVID-19.

▪ Persones fixes-discontinues que cobrin prestació
extraordinària.

Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de
poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores
de la prestació per desocupació i de la prestació
extraordinària més baixes.

Termini per inscriure's: des de les 9.00 hores del 15 de
febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer de 2021.



REQUISITS

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir 
els requisits següents: 

a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

b) Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID -19, amb suspensió total 
o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia 
en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020 i ser 
titular de la prestació contributiva per desocupació del SEPE o tenir 
pendent el reconeixement. 

c) Tenir un contracte fix-discontinu i rebre la prestació extraordinària 
en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 
29 de desembre), o tenir pendent el reconeixement de la prestació.

d) Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.



Article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable

Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.1. Podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que
concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.2. No podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por
delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos
urbanísticos.b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.e) No
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en la forma que se determine reglamentariamente.f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u
otras leyes que así lo establezcan.i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.j) Las prohibiciones de obtener
subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquéllas.3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las
asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del
apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en
cada caso, las determinen.5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma
automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo
con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de
sentencia firme.6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.

7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados
telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación
administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público



TRAMITAR L’AJUT

▪ Termini per inscriure's: des de les 9.00 hores del 15 de
febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer de 2021.

▪ Com? Inscripció al següent formulari (no s’ha d’adjuntar
documentació).

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Inscripcio_ajuts_ERTO?category=&temesNom=Treball

▪ No és necessari disposar de certificat digital.

▪ L’import de l’ajut encara no està determinat (mínim de 600
€). A partir del tancament del període de sol·licitud, i una
vegada es publiquin les bases i la convocatòria, quedarà
establert l’import.

▪ Una vegada es publiquin les bases i es resolgui la
convocatòria, s’informarà a les persones perceptores de l’ajut.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio_ajuts_ERTO?category=&temesNom=Treball


INCOMPATIBILITATS

▪ És compatible amb la resta d'ajuts, subvencions i
ingressos per a la mateixa finalitat procedents de
qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional,
de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

▪ No és compatible amb l’ajut de 750 € destinat a artistes
i professionals de la cultura.



LINKS D’INTERÈS

▪ https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-
sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-
per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-
covid-19-2021-/

▪ https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preg
untes-frequeents-00223

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/


AJUTS EXTRAORDINARIS A LES PETITES EMPRESES, 
MICROEMPRESES I COOPERATIVES PER MANTENIR

ELS LLOCS DE TREBALL EN SITUACIÓ D’EXPEDIENT

DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) 

Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit 
d'inscripció prèvia 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.



TERMINI

Quan puc presentar la sol·licitud?

El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà dilluns 15 de febrer a 
les 12h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 
12h.



BENEFICIÀRIES

Les petites empreses, microempreses i les cooperatives
(autònoms) amb establiment operatiu a Catalunya i amb
treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

En concret:

▪ Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones (a
31/12/2020) i tenen un volum de negoci anual o un balanç
general anual que no supera els 10 milions d’euros.

▪ Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones (a
31/12/2020) i tenen un volum de negoci anual o un balanç
general anual que no supera els 2 milions d’euros.

▪ Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis
cooperatius (a 31/12/2020) , i un volum de negoci anual o un
balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.



NO S’HI PODEN ACOLLIR

▪ Els autònoms/es a títol individual que no tinguin 
treballadors a càrrec

▪ Les fundacions 

▪ Les empreses que es troben participades en més d’un 
50% per capital públic



REQUISITS

▪ Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.

▪ Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre
de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. En cas
d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la
subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció
rebuda, més els interessos de demora corresponents.

No compten:

Les baixes voluntàries

Les jubilacions

Persones en baixa per IT.

▪ Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en
compte el número total de treballadors, independentment
del tipus de jornada.



INCOMPATIBILITATS

▪ És compatible amb la resta d'ajuts, subvencions i
ingressos per a la mateixa finalitat procedents de
qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional,
de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

▪ No és compatible amb l’ajut de 750 € destinat a artistes
i professionals de la cultura.



QUANTIA

L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació 
d’ERTO actiu (sense tenir en compte el percentatge de 
jornada) a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 
30.000 euros per beneficiari.

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari/a, 
i en el cas que presenti més d’una sol·licitud es tindrà en 
compte la última presentada



TRÀMIT

▪ Accés al tràmit: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamen
taltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-
als-afectats-de-la-COVID-19-i-per-al-manteniment-de-
llocs-de-treball-en-ERTO-de-les-petites-empreses-
microempreses-i-cooperatives?category=72fbd1ca-a82c-
11e3-a972-000c29052e2c

▪ Gestor d’accés en cua:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-
linia/gestor_cues_tramit/

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/gestor_cues_tramit/


LINKS D'INTERÈS

▪ 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/ajuts-autonoms-empreses-
erto/ajuts-suport-manteniment-llocs-erto/index.html

▪ http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210208_faq
s_ajuts_empreses_erto



AJUTS EXTRAORDINARIS PER A PERSONES

AUTÒNOMES ENFRONT LA COVID-19 ( FEBRER

2021) 



FINALITAT I TERMINI

El proper dia 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè 
persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament 
i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts.

Termini: Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de 
febrer a les 3 de la tarda

Quantia: 2.000 €



BENEFICIÀRIES

Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica 
com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, 
socis cooperativistes (tres socis/es com a màxim), tots fins a un 
màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Es pren com a referència la suma de les persones contractades i 
de les persones donades d’alta com autònomes de forma 
ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d’alta durant l’any 
2020, el càlcul es farà en base al número de dies d’alta al RETA o 
la Mutualitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

No es poden inscriure les persones treballadores autònomes 
col·laboradores.



REQUISITS
▪ 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 la darrera declaració de la renda de les persones físiques
disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de
tributació individual i d'igual quantia, en relació amb la part de la base imposable
corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

▪ El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500
euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1
de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de
multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any
2020 per 47,95 euros.

▪ Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies
d’una societat mercantil o d’una cooperativa el número màxim de persones de la unitat de
negoci no pot ser superior a 6.

▪ Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com les obligacions
davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga,
ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la
Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el
procediment.

▪ Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.

▪ No ser /haver estat beneficiari/ària de l'ajut regulat a 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.



TRÀMIT

▪ Inscriure’s per aquest tràmit:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamen
taltramit/tramit/PerTemes/22289-Inscripcio-previa-ajuts-
manteniment-activitat-economica-autonoms-
microempreses?category

▪ És necessari disposar de certificat digital

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22289-Inscripcio-previa-ajuts-manteniment-activitat-economica-autonoms-microempreses?category


CONTINGUT DE LA SOL·LICITUD

Les persones interessades hauran d’omplir les dades següents:

Dades d'identificació de la persona, institució o entitat sol·licitant: nom, cognoms i/o raó comercial i altres.

Adreça.

Dades bancàries.

Dades complementàries de la persona sol·licitant.

Naturalesa jurídica de la persona sol·licitant.

Nombre de persones treballadores autònomes col·laboradores del seu negoci.

Nombre de persones treballadores contractades en el seu negoci.

NIF/CIF.

Nom de l’empresa/cooperativa.

Nombre de socis/es inclosa la persona sol·licitant de l'ajut.

Nombre de persones treballadores contractades per l'empresa/cooperativa.

Data d'alta al RETA o Mutualitat.

Import de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques del darrer exercici, que ha de ser igual o inferior a 
35.000 €.

El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros.

Altres dades complementàries de la persona sol·licitant:

Data de naixement.

Codi CCAE (4 dígits).

Règim fiscal.

Domicili fiscal de la persona sol·licitant.

Declaracions responsables amb relació amb el compliment dels requisits. 

La inexactitud o falsedat d’aquestes dades, és causa d'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria.



LINKS D’INTERÈS

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/inscripci
oprevia_autonoms_2021-00001



AJUTS EXTRAORDINARIS EN L’ÀMBIT DE

L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE I LES ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS PER FER FRONT A LES

CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 

DECRET LLEI 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en 
l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars 
per fer front a les conseqüències de la COVID-19



TERMINI

Termini:  les 9 hores del 16 de febrer fins a les 15 hores de 
l'1 de març.



MODALITATS DE L’ AJUT

A. Ajut per a activitats d’educació en el lleure entre setmana
Import fix de 1.500 euros per a les entitats no federades d'educació en el lleure, les
federacions i les coordinadores d'entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció
General de Joventut que realitzin activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a
infants i joves d’entre 3 i 18 anys. Aquestes activitats han d’haver estat suspeses o afectades
per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

B. Ajut per a activitats extraescolars i de lleure
Import fix de 1.500 euros per a les entitats, empreses, persones treballadores autònomes, els
centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre com les associacions de mares i
pares d’alumnes o les fundacions, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats
econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1 (ensenyament de
formació i perfeccionament professional no superior) que prestin amb els seus propis mitjans
activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin
estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

C. Ajut per a instal·lacions juvenils
Import fix de 2.500 euros per cada instal·lació juvenil, per a les entitats privades, les empreses
i les persones treballadores autònomes titulars o gestores de les instal·lacions juvenils que
estiguin inscrites al Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut i que
hagin estat afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.



QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR PER SOL·LICITAR L’AJUT?

A. Lleure educatiu entre setmana

Estar inscrites al cens d’entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

Fer activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin 
estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

B. Activitats extraescolars i de lleure

Estar d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats 
d’ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior).

Fer activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin estat 
suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

C. Instal·lacions juvenils

Ser la titular o la gestora de la instal·lació juvenil (o instal·lacions) per la qual es sol·licita l’ajut.

Tenir inscrita al Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut la instal·lació juvenil (o 
instal·lacions) per la qual es sol·licita l’ajut, les quals han d’estar registrades almenys en el moment de 
l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2/2021, de 4 de gener.

Les persones sol·licitants no poden trobar-se, en cap de les tres modalitats, en cap de les circumstàncies que 
impedeixi adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general subvencions.



TRÀMIT

▪ Link per presentar l’ajut (descarregar el formulari, emplenar, 
validar i enviar):

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?req
Code=inicial&set-
locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=TSFA92SOLC&urlRetorn=
https%3A%2F%2Ftreballiaferssocials.gencat.cat%2Fca%2Ftramit
s%2Ftramits-temes%2FAjuts-extraordinaris-en-lambit-de-
leducacio-en-el-lleure-i-les-activitats-extraescolars-per-fer-
front-a-les-consequeencies-de-la-covid-
19%3Fcategory%3D7468cfd2-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8d
b0c0e1a0

▪ És necessari certificat digital (també IDCAT MÒBIL).



DESPRÉS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Com i quan es rep la resposta de l’administració?

Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d'accés, en el termini
màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, s'ha de dictar i notificar resolució d'atorgament o denegació de l’ajut. Es
publicarà al Tauler electrònic de la Generalitat.

Transcorregut el termini indicat, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén
desestimada per silenci administratiu.

Què puc fer si no estic conforme amb la resposta de l’Administració?

Es pot presentar un recurs contra la resolució de concessió, que no exhaureix la via administrativa.
Les entitats, empreses i persones interessades poden interposar recurs d'alçada, en el termini d'un
mes, davant el mateix òrgan que la dicta, la Direcció General de Joventut, o davant l'òrgan superior
jeràrquic, la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut que és l'òrgan competent per emetre'n
resolució.

Amb posterioritat a l’atorgament de l’ajut, quina documentació pot demanar l’administració a
l’entitat o empresa per comprovar que es compleixen els requisits?

La Direcció General de Joventut, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació
dels ajuts, realitzarà un pla de verificació amb posterioritat al pagament de l’ajut. A aquest efecte, es
podrà requerir a les persones beneficiàries de l’ajut la informació i documentació necessària per
verificar els requisits establerts als articles 2 i 3 de la Resolució (i que s’han acreditat mitjançant
declaració responsable) per a obtenir l’ajut.

No caldrà, però, acreditar despeses concretes.

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1


DESPRÉS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Com he de fer l’aportació de documentació?

Heu d’enviar la documentació requerida mitjançant el formulari d’aportació de
documentació.

En aquest formulari cal indicar el número d’expedient assignat a la sol·licitud
presentada, que té el format TSF092/21/NNNNNN i que trobeu a l’Àrea privada. Hi
podreu accedir amb el certificat digital o l’idCAT Mòbil al cap d’unes hores d’haver
presentat la sol·licitud. També el podeu consultar a l’espai Consulta de l’estat del
tràmit, al qual es pot accedir amb el codi de tràmit (ID) de l’acusament de rebuda i
el vostre DNI.

Com es farà el pagament d’aquest ajut?

Un cop es notifiqui la resolució d’atorgament, s’efectuarà el pagament de l’ajut
mitjançant transferència bancària.

Link: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-
cov-2/ajutscovid/edulleureextraescolars/preguntesfrequents/

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-extraordinaris-en-lambit-de-leducacio-en-el-lleure-i-les-activitats-extraescolars-per-fer-front-a-les-consequeencies-de-la-covid-19
https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?scope=autenticacio_usuari&state=state&redirect_uri=https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/redirectservlet&response_type=code&client_id=gsit.gencat.cat&approval_prompt=auto
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do


LINKS D’INTERÈS

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-
extraordinaris-en-lambit-de-leducacio-en-el-lleure-i-les-
activitats-extraescolars-per-fer-front-a-les-
consequeencies-de-la-covid-19?category

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/
coronavirus-sars-cov-
2/ajutscovid/edulleureextraescolars/preguntesfrequents/

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-extraordinaris-en-lambit-de-leducacio-en-el-lleure-i-les-activitats-extraescolars-per-fer-front-a-les-consequeencies-de-la-covid-19?category


NOVES PRESTACIONS PER CESSAMENT

D’ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.



QUAN UNA ADMINISTRACIÓ DECRETA EL TANCAMENT

DELS NEGOCIS

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als i les
treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal
de tota l'activitat com a conseqüència de resolució de l'autoritat
competent com a mesura de contenció de la propagació de
virus COVID-19.

Els autònoms afectats poden sol·licitar la prestació per
cessament d'activitat per suspensió temporal de tota l'activitat.
En aquest cas ha de ser una suspensió total, i no és vàlida una
reducció d'aforament.

En aquesta modalitat, l'autònom cobrarà el 50% de la base
mínima de cotització (472,2 euros al mes si cotitza la base
mínima). I quedarà exempt del pagament de la quota a la
Seguretat Social fins a l'últim dia del mes següent en què
s'aixequi el tancament, o el 31 de maig de 2021 (si aquesta
data és anterior).



QUAN NO ES POT ACCEDIR A LA PRESTACIÓ PREVISTA A

L’ARTICLE 7 DEL RDL 2/2021, NI A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA

PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als i les
treballadores autònomes que no puguin tenir dret a la prestació
de cessament d'activitat prevista en l'article 7 d'aquest Reial
decret llei (prestació compatible amb el treball per compte
propi) o a la prestació ordinària de cessament d'activitat
regulada en els articles 327 i següents de el text refós de la Llei
General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (mínim 12 mesos cotitzats).
Aquesta modalitat està dirigida als i les autònomes que no van
poder accedir a les anteriors prestacions del cessament
d'activitat. En concret, l'ajuda va dirigida a aquells treballadors
que no compleixin el requisit d'haver cotitzat 12 mesos per
cessament d'activitat.
L'ajuda serà el 50% de la base mínima de cotització (472,2
euros al mes). I, a més, comptaran amb l'exoneració de la
quota.



QUAN NO ES POT ACCEDIR A LA PRESTACIÓ PREVISTA A

L’ARTICLE 7 DEL RDL 2/2021, NI A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA

PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

Requisits:

a) Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la 
Mar com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020. No 
obstant això, si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el 
requisit d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l'òrgan gestor 
convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini 
improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització 
del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició de el dret a la protecció. 

b) No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per 
compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 euros. 

c) Acreditar en el primer semestre del al 2021 uns ingressos computables fiscalment 
de l'activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre 
del 2020. 

Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el 
primer trimestre del l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos 
que hi ha hagut en el primer semestre del 2021 en la mateixa proporció.



CESSAMENT D'ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL

PER COMPTE PROPI

Dret a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball
per compte propi.

L'ajut s'adreça a autònoms que no han pogut recuperar els nivells
d'activitat del seu negoci i no tenen previst que passi en els propers
mesos.

Per accedir a la prestació és necessari:

▪ Haver cotitzat com a mínim els 12 mesos anteriors a la data de
sol·licitud de la prestació per cessament d'activitat.

▪ Que la facturació s'hagi reduït en un 50% el primer semestre del
2021 pel que fa a el segon semestre de 2019.

Els autònoms que s'acullen a aquesta ajuda podran cobrar el 50% de
la base de cotització.

A més, es permet compaginar el cobrament de la prestació amb el
treball per compte d'altri (pluriactivitat).

No obstant això, per a això cal complir tots els requisits establerts:



CESSAMENT D'ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL

PER COMPTE PROPI

Requisits:

▪ L'accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021
una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per
compte propi de més de l'50% dels que hi ha hagut en el segon
semestre del 2019;

▪ així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns
rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

▪ Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període
en alta en el segon semestre del 2019 i es compararà amb la part
proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre del
2021 en la mateixa proporció.

▪ En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors
al seu càrrec, haurà d'acreditar, al temps de sol·licitar la prestació, el
compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que
tinguin assumides.

▪ Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits
per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat
gestora perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest
extrem.



CESSAMENT D'ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL

PER COMPTE ALIENA

Els ingressos nets computables fiscalment procedents de la
feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per
compte d'altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim
interprofessional. En la determinació d'aquest còmput, els
ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran
1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.

b) La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització
mínima que li correspongui en funció de l'activitat.

c) Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar una declaració
jurada dels ingressos que es perceben com a conseqüència de la
feina per compte d'altri, sense perjudici de l'obligació que
assisteix de presentar un certificat d'empresa i la declaració de
la renda a l'entitat gestora de la prestació.

d) És aplicable el que disposen els apartats anteriors sempre
que no contradiguin el que disposa aquest apartat



PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT

D'ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS DE TEMPORADA

Requisits:

Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per
compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos
de cada un dels anys 2018 i 2019 , sempre que aquest marc temporal
abasti un mínim de dos mesos a la primera meitat de l'any.

b) No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte
d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant
el primer semestre del l'any 2021.

c) No obtenir durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets
computables fiscalment que superin els 6.650 euros.

d) Trobar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No
obstant, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà a el
pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de
trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del
descobert produirà plens efectes per a l'adquisició de el dret a la
protecció.

Quantia: 661,08 € (70 % de la base mínima de cotització).



TERMINI DE FINALITZACIÓ DE LES ESMENTADES

PRESTACIONS

El termini de finalització dels quatres supòsits de prestació 
per cessament de l’activitat és el 31 de maig.



PRÒRROGA ACCÉS EXTRAORDINARI A LA

PRESTACIÓ PER ARTISTES



PRÒRROGA ACCÉS EXTRAORDINARI A LA PRESTACIÓ PER

ARTISTES

Es prorroga la prestació fins el 31 de maig de 2020.

▪ Si ja s’ha esgotat l’atur es pot tornar a demanar: 
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows
/solicitud?execution=e1s1

▪ Si s’està percebent, es prorroga automàticament.

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1


ALTRES MESURES RDL 2/2021

Pròrroga dels ERTOS fins el 31 de maig.

Es mantenen les prestacions d’atur derivades de l’ERTO al 
70 % de la base encara que hagin transcorregut 180 dies 
des de l’inici de la percepció de la prestació



IDCAT MÒBIL
Com es pot obtenir l'idcat Mòbil?

Podeu fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya: Alta a l'idCAT Mòbil, triant 
l'opció "Alta sense certificat" i prement el botó "Comença".

Què es necessita per obtenir l'idcat Mòbil?

Per sol·licitar una idCat Mòbil s'ha de disposar de:

DNI o TIE.

Targeta sanitària o MUFACE.

Telèfon mòbil.

No tinc cap certificat digital i he perdut la Targeta sanitària individual (TSI). Què s'ha de fer?

Si heu perdut la TSI, heu d'adreçar-vos al CAP que teniu assignat i sol·licitar un duplicat, en fer la sol·licitud 
us donaran un comprovant en el qual també podreu consultar el codi de barres. També podeu sol·licitar un 
duplicat per telèfon al 061 CatSalut Respon.

Es pot obtenir l'idCat Mòbil si es té el DNI caducat?

Tots els documents que s’han d'aportar, han d'estar vigents en el moment del registre. Si el DNI està 
caducat, l'idCAT Mòbil no es pot demanar per internet, cal demanar-lo presencialment i aportar el 
comprovant de renovació. Consulteu les Oficines on donar-se d'alta de l'idCAT Mòbil.



GRÀCIES!!!


