
   

 

96. Subvencions per a micro i petites empreses del 

sector industrial i de serveis a la producció de 

Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 

(Direcció General d’Indústria- Generalitat de 

Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvenció destinada a fer efectiva la continuïtat de l'activitat de les micro i 

petites empreses industrials i de serveis a la producció, amb la finalitat de 

mantenir els treballadors amb contracte indefinit, que han patit pèrdues 

econòmiques en virtut de la declaració de l’estat d’alarma i a conseqüència dels 

efectes de la COVID-19. 

Quantia de la subvenció:  

L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària (activitats i sectors 

beneficiaris de la subvenció han d’estar inclosos en la CCAE- Classificació 

catalana d'activitats econòmiques-) serà el següent: 

 7.500 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors amb 

contracte indefinit. 

 12.000 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors amb 

contracte indefinit. 

 30.000 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors amb 

contracte indefinit. 

 60.000 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors amb 

contracte indefinit. 

2. Beneficiaris: 

A les micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció (incloses en la 

CCAE).  

https://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=20&V0=1&V1=87


   
3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

Generals de subvencions: Es poden consultar a l’apartat requisits. 

 

Específiques: 

 Tenir menys de 50 treballadors. 

 

 Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el 

període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte 

del mateix període de l’any anterior. 

 

 En el cas d’empreses de serveis a la producció, el sector industrial ha de 

representar més del 50% de la seva facturació. 

 

 Tenir  seu social o operativa a Catalunya. 

4. Documentació a presentar: 

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent si 
escau: 
 

Certificat de manca de subministrament crític per part d’una empresa ubicada 

en un dels municipis de confinament de la Conca d'Òdena,  signat pel proveïdor. 

Aquest certificat només és necessari en cas que la persona sol·licitant hagi estat 

afectada per manca de subministrament crític d’un proveïdor de la Conca d’Òdena i 

només es tindrà en compte per a la valoració dels punts del criteri territorial.  

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar les subvencions és: 1 de juliol de 2020. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/

Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-

produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1 

 

7. Normativa aplicable:  

ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector 
industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament 
per la COVID-19. (DOGC  núm.  8152  publicat el  11/06/2020) 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G346NIND-014-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G346NIND-014-00.pdf
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953


   
RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la 
convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del 
sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades 
econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 
509828). (DOGC  núm.  8152  publicat el  11/06/2020) 

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a 
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19. (BOE  núm.  67  publicat el  14/03/2020) 

8. Altres dades d’interès :  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/
Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-
produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/
Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-
produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1

