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Nou pla

d’ajuts

directes i de

caràcter

trimestral

per donar

suport als

col·lectius i

sectors

econòmics

més afectats

per la

COVID-19

 

 

 

 

 Treballadors autònoms que

han vist reduïts els seus

ingresos.

 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 i mesures de

contenció de la pandèmia.

  Els receptors d’aquestes ajudes   

seran majoritàriament:



La reedició dels ajuts per a persones
treballadores autònomes

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

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

Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO
dirigides a mantenir els llocs de treball
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Un ajut nou i directe a les persones treballadores en
situació d’ERTO

 Nova línia d’ajuts directes per a treballadors i
treballadores de qualsevol sector que es trobin en
situació d’ERTO.
 L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros
però aquesta qüestió s’acabarà de concretar amb els
agents socials.

La reedició dels ajuts per a persones treballadores
autònomes

 L’ajut serà novament de 2.000 euros per treballador
autònom.
El procediment per sol·licitar l’ajut serà el mateix
que al desembre: 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



 S’hi      podran acollir les 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.
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.

.
Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO

dirigides a mantenir els llocs de
treball

 


