
Circular 21/44 – 24 de març de 2021

Coronavirus: Convocatòria ajuts per a autònoms individuals o que

formin part d’una microempresa i per a persones afectades per un

ERTO i amb contracte fix discontinu

Benvolguts i benvolgudes,

 

Pel vostre interès, us informem que al DOGC número 8370 s’han publicat les

següents dues resolucions de la convocatòria de dos ajuts (s’adjunten les

disposicions):

RESOLUCIÓ TSF/804/2021, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria

extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones

afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència

de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu

beneficiàries de la prestació extraordinària

● Objecte de l’ajut: Concessió d’un ajut extraordinari adreçat a les persones

afectades per un ERTO actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial

del seu contracte de treball derivat de la pandèmia de la COVID-19, i a les

persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació

extraordinària.

● Beneficiaris:

o Persones físiques treballadores per compte d’altri, incloses les

persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies

treballadores de societats i de cooperatives de treball associades.

o Totes les persones han d’haver presentat el formulari d’inscripció

prèvia que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer. Per tant, no

cal presentar res més, només fer seguiment de l’estat del
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tràmit a l’Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat

de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

● Quantia de l’ajut: Es determina en funció dels dies de suspensió del

contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les

persones amb contracte fix discontinu; concretament des del primer dia fins

a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 al 31 de

desembre de 2020). En aquest sentit s’estableixen 4 trams:

o Tram 1, d'1 dia a 90 dies: 600 euros

o Tram 2, de 91 a 150 dies: 700 euros

o Tram 3, de 151 a 210 dies: 800 euros

o Tram 4, de 211 a 293 dies: 900 euros

RESOLUCIÓ TSF/805/2021, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a

l'any 2021 per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de

l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores

autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formen part d'una

microempresa

 

● Objecte de l’ajut: Concessió ajut extraordinari per al manteniment de

l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores

autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part

d’una microempresa.

● Quantitat de l’ajut: Prestació econòmica de pagament únic, per un import

fix de 2.000 euros.

● Beneficiaris: Col·lectius de la base número 3 de l’Ordre TSF/64/2021, de 15

de març, sempre i quan hagin presentat el formulari d’inscripció prèvia,

previst a l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer. Per tant, no cal presentar

res més, només fer seguiment de l’estat del tràmit a l’Àrea privada

de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

(https://web.gencat.cat/ca/tramits).
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Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.

 

Rebeu una cordial salutació,
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