
 

 

 
 
 
 

Ajuts a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms  
amb treballadors a càrrec afectats per un ERTO 

 
Destinataris: 
 
Les petites empreses, microempreses i les cooperatives 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: 
 

1. Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o 
un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros. 

2. Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o 
un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros. 

3. Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci 
anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros. 

 
Els autònoms a títol individual, les fundacions i les empreses que es troben participades en més d’un 50% 
per capital públic, no hi poden participar. 
 
Requisits 
 

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

 
2. 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. 

 
Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, 
independentment del tipus de jornada. 
 
Quantitats subvenció 
 
L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, 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, i en el cas que presenti més d’una sol·licitud es 
tindrà en compte la última presentada 
 
  



 

 

 
Termini 
 
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. 
 
Criteris d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de valoració serà la disminució de la 
facturació de l’exercici 2020 respecte l’any anterior. Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit 
majors pèrdues percentuals. 
 
Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts: 
 

a) Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l’exercici 2020, respecte a 
l’exercici 2019: 0 punts. 
 

b) Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte a l’exercici 
del 2019, es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el número de punts 
corresponents en funció d’aquest percentatge: fins a 100 punts. 
 


