#MesuresExtraordinàriesCOVID19

Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes
Què motiva la
mesura

?

Assolir el manteniment de l’ocupació de les
persones
treballadores
contractades
en
microempreses o contractades per part de
persones treballadores autònomes, reiniciant
l’activitat econòmica i evitant la desocupació de
les persones amb les que ja tenen establerta una
relació laboral

Què es pot
finançar

?

Els costos laborals de les persones treballadores
que formin part de la plantilla de la
microempresa o de la persona treballadora
autònoma, fins a un màxim de 3, per un període
de sis mesos des del reinici de l’activitat. La
quantia és un mòdul econòmic equivalent al 50%
del salari mínim interprofessional (màxim
4.422,24 euros per persona subvencionada)

I N F OR MA CI Ó QU E

CA L

Què caldrà
complir

#JoActuo

Es dirigeix a

?

Ser una microempresa o persona
treballadora autònoma que ocupi fins a
10 persones treballadores
Haver vist suspesa l’activitat per la
declaració de l’Estat d’Alarma

Microempreses i persones treballadores
autònomes que mantenen l’ocupació de
persones treballadores la situació de les quals
s’ha vist agreujada per efectes de les mesures
preventives i de contenció derivades de la
situació del COVID19

Mantenir les persones objecte de l’ajut en
plantilla un mínim de 12 mesos
posteriorment a l’atorgament de l’ajut

CON SI DE R A R

• L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador.
• L’ordenació del pagament de la bestreta del 90% de l’import de la subvenció es realitza en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels
beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària del COVID19. El 10% restant es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.
• Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
• El procediment de concessió de subvenció s’inicia l’endemà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària.

I MPOR T

E CON ÒMI C

El pressupost total a l’atorgament dels ajuts econòmics per

aquesta mesura és de 5.000.000 d’euros; es preveu
assolir un impacte de 1.130 persones

treballadores

