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El Govern destinarà 618 M€
a un nou pla d'ajuts durant
el primer trimestre de l'any

Principals
destinataris

Treballadors
en ERTO

Gener
2021

XII legislatura

Micro i petites
empreses

Autònoms

El Pla conté quatre línies d’ajuts:

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

280 M€

105 M€

25 M€

208 M€

• 2.000 € d’import
per persona beneficiària

• Per a treballadors i treballadores
de qualsevol sector que es trobin en
ERTO

Dirigit a persones treballadores
que es troben en situació d’ERTO

Dirigit a micro i petites empreses amb
treballadors en situació d’ERTO

• Prioritza els sectors més afectats

• Ajut de 2.000 per treballador
en situació d’ERTO

• Beneficiarà uns 140.000
treballadors autònoms
S’hi poden acollir:
– Persones treballadores autònomes
individuals o amb fins a 5
treballadors contractats
– Amb una base imposable de
l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a
35.000 €/any

• Preveu arribar a 175.000
persones
• Import per persona beneficiària de
com a mínim 600 €
• És l’ajut directe més important que
s’ha donat a treballadors en situació
d’ERTO a l’Estat espanyol, dels territoris
que no són de règim foral

• L’objectiu és reconèixer l’experiència
laboral d’aquests treballadors i ajudar en
la seva possible reorientació i
requalificació.
• Preveu beneficiar unes 10.000
persones

• Màxim de 30.000 euros per empresa
• Preveu beneficiar els 104.000
treballadors en ERTO que tenen
les micro i petites empreses
• Ajut acumulables a altres subvencions
o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o
que es puguin posar en marxa en un futur
S’hi poden acollir:

– Amb un rendiment net l’any 2020
igual o inferior a 17.500 €

- 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
- Compromís de mantenir la
contractació dels treballadors fins
al 31 de desembre de 2021

Suport
al Teixit
Econòmic:

Des de l’inici de la pandèmia s’han injectat
877 M€ a l’economia a través d’ajudes
directes a persones treballadores i empreses.

El Govern es compromet a continuar donant suport
als sectors directament afectats per les restriccions i
mantenir les línies d’ajut extraordinàries.

