
                                                    
 

SUBVENCIONS  
 
Ajuts per a PIMES del comerç, artesania , moda i serveis  
(propera convocatoria)    
 
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha dissenyat les següents línies d'ajut 
amb un pressupost total de 9.000.000 Euros: 
 
Beneficiaris: Les persones beneficiàries d’aquests ajuts seran les pimes individuals, del 
sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de l’impost 
d’activitats econòmiques, especialment les empreses obligades a tancament per Decret 
del 14 de març 2020. És també beneficiari el teixit associatiu dels sectors esmentat i les 
administracions locals i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats i que actuïn 
per a la reactivació dels sectors del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya. 
 
Les línies d'ajut que es posen a disposició són les següents: 
 
Dues Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, 
sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de 
mercats, cooperatives o centrals de compra. 
Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i 
comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció. 
 
Cuatre Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda. Aquests ajuts poden ser: 
 
-Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre 
l’activitat 
 
-Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de 
l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000,00 euros). 
 
 
Una Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els 
organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, 
mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caire publicoprivat 
per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.. 
 

 
Ajuts als autònoms i microempreses del sector turístic 
(Propera convocatoria) 
 
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una 
línia d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores 
autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic. 
 
Ajut de 2.500 euros en un únic pagament. 
Beneficiaris: Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin 
activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim 
de 500.000 € de volum anual de facturació. 
Per tal de poder sol·licitar-ho, caldrà complir amb els requisits següents: 
 
Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de 
mediació, establiments i activitats d’interès turístic. 



                                                    
Han d’acreditar estar donades d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que 
tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzades amb una antelació mínima d’un any a 
l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la Covid-19, això és, des del 15 de març 
del 2019. 
Caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de 
l’ajut. 
Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a mida que van entrant sol·licituds i 
una vegada comprovat que reuneixen les condicions, s’atorga fins a exhaurir la partida 
destinada a l’efecte 
 

AJUTS JA EN VIGOR 
 

Ajuts a autònoms 
Convocatòria oberta. Organisme: Departament de Treball 
 
El dia 3 d’abril ha sortit publicada al DOGC, la convocatòria dels ajuts als autònoms que s’han 
vist afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del Covid-19.Aquest ajut és 
una prestació econòmica, de fins a 2.000 euros Els requisits bàsics per sol·licitar l’ajut són: 

• Ser una persona física treballadora autònoma i estar donada d’alta al règim especial de 
treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya. 

• Acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en comparació amb el 
mateix mes de març de 2019 i en el cas de les persones treballadores autònomes amb 
una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la 
facturació mensual des de l’alta al RETA. 

L’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat. 
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 6 d’abril fins el 5 de maig. 
 
Preguntes i tramitació: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-
empresa/autonoms/  

 
Prestació extraordinària per cessament de l'activitat 
(Seguretat Social) 
 
Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma 
o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, 
almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, 
tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els 
requisits següents: 

a. Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el 
Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o 
Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. 

b. En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret 
d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 por cent, en 
relació amb l’efectuada en el semestre anterior. 

c. Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la 
reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta 
situació i poder accedir a aquesta protecció. 

 
Més informació:  
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-
4974-813d-e9689629fbeb  
 
FAQs: https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-
prestacion-extraordinaria-para-autonomos/  
 



                                                    
AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ  
 
Ajuts a les despeses per cancelacions d'activitats i esdeveniments del 
comerç internacional  
 
El instituto de Comercio Exterior (ICEX) realiza la devolución a las empresas que hayan 
incurrido en gastos no recuperables en esta o futuras ediciones, de las cuotas pagadas para la 
participación en las ferias, u otras actividades de promoción de comercio internacional, que 
hayan sido convocadas por la entidad, cuando éstas sean canceladas, gravemente afectadas o 
aplazadas por el organizador como consecuencia del COVID19. 
En el supuesto de aplazamiento la empresa deberá justificar su imposibilidad de acudir a la 
nueva edición. 
También se concederá y se pagará ayudas a las empresas que fueran a participar en los 
eventos internacionales organizados a través de las entidades colaboradoras de ICEX y en las 
propias entidades colaboradoras, en función de los gastos incurridos no recuperables en esta o 
futuras ediciones, cuando las actividades sean canceladas como consecuencia del Covid19. 
 
Programa ICEX Next 
 
ICEX Next es el programa de ICEX España Exportación e Inversiones para PYMES españolas 
que desean crecer internacionalmente, ayudándolas en todas las fases de su proyecto. 
 
¿Para qué sirve el programa ICEX Next? 
 
Para la Internacionalizar tu negocio  
Para aumentar tu facturación exterior  
Para diversificar tu riesgo empresarial  
Para mejorar tu competitividad global  
 
¿Cómo? 
 
Asesorándote para diseñar un plan de negocio internacional tanto on-line como off-line.  
Asesorándote en otros aspectos que faciliten tu competitividad internacional.  
Introduciéndote en nuevos mercados.  
Ofreciéndote servicios a la medida de tus necesidades de crecimiento internacional.  
 
¿Qué te ofrecen? 
 
15.000 € de ayuda para tu plan de negocio internacional.  
Asesoramiento personalizado y experto en España.  
Asesoramiento personalizado y experto en el exterior.  
Red de pymes exportadoras españolas.  
 
Mas información: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html  
 
También puede interesarte el Programa ICEX IMPACT +: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-
servicios-de-apoyo/icex-impact/como-participar/index.html  
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
SUBVENCIÓNS A LA CONTRACTACIÓ (convocatòria oberta) 
 
Subvencions per la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 
anys al mercat de treball  
 
L'objectiu és incentivar les empreses per a impulsar la contractació de persones 
majors de 45 anys  que portin com a demandants d'ocupació almenys 6 mesos en els 
darrers 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball. 
 
La subvenció pot ser de 1.050€/mes durant un màxim de 12 mesos  per contractes a 
temps complert o bé la part proporcional. En cas de que la persona a contractar sigui 
discapacitada el temps màxim subvencionable son 18 mesos. 
 
El contracte a de supossar increment de plantilla. El número de contractes 
subvencionats no pot representar mes del 50% de la plantilla amb un màxim de 5 
contractes subvencionats. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre de 2020. 
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