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Com ja recordareu el mes d’abril, en la circular número 4, us vàrem informar de les ajudes directes 

publicades en el Reial Decret  Llei 5/2021 a empreses i autònoms d’alguns sectors en resposta a 

la pandèmia del COVID-19, ajudes que estaven pendents de definir la forma en que es 

sol·licitarien. 

Amb data 16 de juny, s’ha aprovat l’ordre ECO/127/2021 del departament d’Economia i Hisenda 

de la Generalitat de Catalunya, en la que s’obre el tràmit d’inscripció prèvia per aquests ajuts, 

tràmit que s’ha de fer telemàticament entre el dia 21/06/2021 i el 30/06/2021 a la següent adreça 

electrònica  clicant el document “Formulari d’inscripció prèvia” : 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-

extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19?moda=1 

Qui s’hi pot acollir? 

Recordeu que us vàrem indicar en la circular, les empreses i autònoms que s’hi podien acollir d’una 

llista pre-establerta. No obstant en aquesta ordre de la Generalitat de Catalunya, han ampliat 

aquesta llista. 

Adjuntem enllaç on podreu constatar si la vostra activitat està inclosa o no. 

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-

solvencia/preguntes-sobre-els-beneficiaris/llistat-de-cnae-acceptats-per-als-ajuts-de-suport-a-la-

solvencia-empresarial-en-resposta-a-la-covid-19/index.html 

 

Quins requisits econòmics s’han de complir? 

1. Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en el Impost 

Sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent el 2020, hagi caigut  mes d’un 30% amb 

respecte a 2019.  

a. En el cas dels empresaris o professionals que apliquin el sistema d’estimació 

objectiva  en el IRPF (mòduls), no se’ls aplicarà aquest requisit. 

b. En el cas d’empresaris que les seves operacions estiguin no subjectes o 

exemptes i no tinguin l’obligació de presentar l’IVA, s’entendrà com a volum 

d’operacions els ingressos inclosos en la declaració del IRPF o Impost de 

Societats, segons correspongui. 

2. En cas de grups consolidats que tributin en l’Impost de Societats en el règim de tributació 

consolidada, s’entendrà com a volum d’operacions per determinar la caiguda de l’activitat, 

el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que el formen i els requisits 

d’elegibilitat i transferències, es referiran al citat grup com a contribuent únic i no a cada 

una de les entitats que el formen 
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3. Els grups consolidats la sol·licitud la presentarà la societat representant del grup i ha 

d’incloure totes les empreses del grup. 

 

4. En cas d’entitats d’atribució de rendes, el beneficiari serà l’entitat i no els socis, comuners, 

hereus o paríceps. 

 

5. No s’hi poden acollir els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que tot i 

complir els requisits establerts en els apartats anteriors, en l’exercici 2019 hagin declarat: 

a. Pels professionals i empresaris persones físiques, un resultat negatiu de les 

activitats econòmiques en la declaració del IRPF 

b. Per les entitats, una base imposable negativa del Impost de Societats, abans de 

l’aplicació de la reserva de capitalització. 

Quins altres requisits formals estableix aquesta Ordre: 

• Que la persona que sol·licita l’ajuda, el compte que faciliti a la instancia, sigui titularitat del 

sol·licitant. 

• Complir els requisits que estableixen els article 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998 de 7 de 

genera de política lingüística. 

• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes 

condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques laborals discriminatòries  per raó de 

sexe i gènere 

• Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 

31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997 

de 17de gener pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com amb les 

modificacions posteriors introduïes per la Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del 

marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

• Complir amb el que estableix la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i 

homes. 

• Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat, d’acord amb la Llei 

13/2014 de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

• Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible. 

• Complir el que estableix l’article 13.5 de la Llei de 26/2015 de 28 de juliol, de modificació 

del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, segons el qual el personal de les 

entitats les activitats de les quals suposin l’Access i l’exercici a les professions, els oficis i 

les activitats que impliquin contacte habitual amb menors no pot haver estat condemnat 

per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual 

• Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
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• Complir la resta de requisits i obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de 

subvencions i la normativa sectorial aplicable. 

Quantificació de l’ajuda i límits? 

Empresaris o professionals que apliquin el regim d’estimació objectiva en el IRPF, l’ajuda serà de 

3.000 euros. 

Entitats, empresaris, professionals i establiments permanents que com s’ha dit els hi hagi caigut 

mes d’un 30% el volum d’operacions l’any 2020 respecte el 2019 i que tinguin 10 treballadors o 

menys, aquesta ajuda serà del 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte el 

2019 que superi el 30%, amb un límit que no podrà ser inferior a 4.000 euros, ni superior a 200.000 

euros. 

Empresaris i professionals que com s’ha dit els hi hagi caigut mes d’un 30% el volum d’operacions 

l’any 2020 respecte el 2019 i que tinguin mes de 10 treballadors, aquesta ajuda serà del 20% de 

la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte el 2019 que superi el 30%, amb un límit que 

no podrà ser inferior a 4.000 euros, ni superior a 200.000 euros. 

En cas de grups consolidats que tributin en l’Impost de Societats en el règim de tributació 

consolidada  aquest límit, es referirà a tot el grup. 

Obligacions a complir pel destinatari: 

• Mantenir l’activitat fins el 30 de juny de 2022 

• No es podran repartir dividends durant el 2021 i 2022 

• No aprovar augments en les retribucions d’alta direcció durant un període de dos anys des 

de l’aplicació de les mesures. 

• Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació 

dels fons rebuts que s’estableixi en les bases reguladores de l’ajut i posar-les a disposició 

davant de qualsevol requeriment que hi hagi a posterioritat. 

• Donar compliment a l’article 55.2 de la llei 19/2014 de 29 de desembre de tranaprencia, 

accés a la informació pública i bon govern i adherir-se als principis ètics i regles de 

conducta als quals les persones beneficiaries han d’adequar la seva activitat. 

• Complir les obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la 

normativa sectorial aplicable. 

 

 

 

mailto:circulars@consultorsaplegats.com


                                               

                                                                                                                    
Juny 2021      

Circular 8 – AJUDES DIRECTES A DETERMINATS 
 AUTONOMS I EMPRESES  

TRAMIT INSCRIPCIÓ SOLICITUD  
 

Eix Onze de Setembre, 46 – baixos /// 08500 VIC /// Telf. 93.885.45.58   4 

C/ Travessera de Gràcia, 18-20, 5è – 1a /// 08021 BARCELONA /// Telf. 93.209.01.99 
e-mail circulars@consultorsaplegats.com /// WhatsApp 680.325.738                     

 

Destí de les ajudes concedides: 

Satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers 
Pagar els costos fixes incorreguts que s’hagin meritat  entre el 1 de març de 2020 i el 31 de maig 
de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Real Decret Llei. 
 
La norma estableix l’ordre de pagaments: En primer lloc els proveïdors (per ordre d’antiguitat) i si 
es procedeix es reduirà el nominal del deute bancari, donant prioritat a la reducció del nominal del 
deute amb aval públic. 
 
Que es demanarà en el formulari? 
 

a) Dades bàsiques de l’empresa o autònom als efectes de identificació, capacitat, notificació, 

control i contacte en el marc del procediment de concessió dels ajuts. 

b) Dades bancaries de l’empresa, empresari o professional sol·licitant. 

c) Dades relatives a l’activitat realitzada per part de l’empresa o autònom 

d) Dades relatives al grup consolidat de que forma part l’empresa o autònom 

e) Dades fiscals relatives als volums d’operacions efectuades en el marc de l’activitat 

econòmica. 

f) Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l’empresa, empresari o 

professional sol·licitant. 

g) Import del deute pel qual es sol·licita l’ajut, detallat en funció de la tipologia de deute, a 

proveïdors, altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos de l’empresa, 

empresari o autònom 
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