
   

 

125. Programa d'incentius al manteniment de la 

contractació en microempreses i persones 

treballadores autònomes (Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya -SOC- Generalitat de Catalunya-). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que 

tinguin contractades fins a deu persones treballadores que hagin mantingut la 

seva plantilla de treballadors i que s'hagi suspès la seva activitat econòmica 

com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març, o bé d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 

75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la 

normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en 

comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència 

dels efectes de la COVID-19. 

 

S'entendrà com a suspensió d'activitat els supòsits següents: 

- La suspensió de l'obertura de tots aquells establiments indicats a l'article 10 i 

l'Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa 

que l'afecti que es pugui aprovar amb posterioritat. O bé, 

- La suspensió d'activitat a conseqüència d'haver patit una reducció dràstica i 

involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, 

d'acord amb la normativa vigent, l'activitat econòmica general hagi estat 

suspesa, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a 

conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones 

treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any 

la comparació s'haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des 

de l'alta al RETA o inscripció. 

 

Les entitats beneficiaries de l’ajut hauran de comprometre’s a mantenir el 

100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat 



   
d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament 

de l’ajut. 

Quantia de la subvenció: 

La quantia de la subvenció és un mòdul equivalent al 50% del salari mínim 

interprofessional de 6 mesos (màxim 4.369,05€ per persona subvencionada) 

més un percentatge del 31,4% per a despeses de cotització a Seguretat Social 

(a càrrec de l'entitat o persona contractant, d'acord amb l'informe tècnic elaborat al 

respecte), per a un màxim de tres persones treballadores ( màxim 4.369,05 € x 3 

= 13.107,15 €)  i durant sis mesos.  

Despeses subvencionables:  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 6 mesos des del reinici de 

l’activitat sempre que mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment 

en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents 

a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat. 

2. Beneficiaris: 

Persones treballadores autònomes ( donades d'alta al Règim Especial del Treball 

Autònom de la Seguretat Social –RETA- o a una mutualitat del col·legi professional 

com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal; i, si escau, el centre de treball a 

Catalunya) o microempreses que ocupin fins a 10 persones treballadores i tinguin 

un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 

milions d'euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. 

S'inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats 

laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 

treballadors. 

3. Requisits específics per a poder optar a la subvenció de les entitats 

beneficiàries:  

Per poder optar a les subvencions, s’ha de disposar de les condicions 

establertes a l’art. 4 de la RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la 

qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al 

manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores 

autònomes (SOC – MICROEMPRESES) (ref. BDNS 517440). 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807266.pdf


   
 

4.  Documentació a presentar: 

Relació de treballadors de la plantilla, segons model normalitzat (G146NMIC-
001). 

Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què s'actua, si 
no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de 
representació. No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la 
representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona 
signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat representada. 

En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o 
contracte de constitució. 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció : del 31 de juliol de 2020 fins al 30 de 

setembre de 2020, ambdós inclosos. 

6. Com tramitar-ho?:  

La sol·licitud de subvenció consta d’un formulari en format PDF (disponible 
exclusivament a través de Tràmits Gencat) i de la documentació annexa que 
s’haurà d’adjuntar. L’enllaç al tràmit de la subvenció és el següent:  
 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-
contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1 
 

7. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria 
d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en 
microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES) 
 
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria 
de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la 
COVID-19 

 

8. Altres dades d’interès :  

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nous-ajuts-extraordinaris-per-al-
manteniment-de-locupacio-en-microempreses-i-persones-treballadores-autonomes 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-microempreses-i-
treballadors-autonoms#bloc2 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NMIC-001-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NMIC-001-00.xlsx
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=879183&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=879183&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=879183&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872893&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872893&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872893&type=01&language=ca_ES
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nous-ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-locupacio-en-microempreses-i-persones-treballadores-autonomes
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nous-ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-locupacio-en-microempreses-i-persones-treballadores-autonomes
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-microempreses-i-treballadors-autonoms#bloc2
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-microempreses-i-treballadors-autonoms#bloc2


   
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Pla-de-
reactivacio/Microempreses.jpg 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-
contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&evolutiuTramit=1 

Guia de prescripcions tècniques:  

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-
subvencions/Convocatories_2020/Convocatories/Microempreses-i-treballadors-
autonoms/Guia_PT_Ajuts_microempreses.pdf 

Bústia de consulta: serveisempresa.soc@gencat.cat 

 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Pla-de-reactivacio/Microempreses.jpg
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Pla-de-reactivacio/Microempreses.jpg
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2020/Convocatories/Microempreses-i-treballadors-autonoms/Guia_PT_Ajuts_microempreses.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2020/Convocatories/Microempreses-i-treballadors-autonoms/Guia_PT_Ajuts_microempreses.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2020/Convocatories/Microempreses-i-treballadors-autonoms/Guia_PT_Ajuts_microempreses.pdf
mailto:serveisempresa.soc@gencat.cat

