#MesuresExtraordinàriesCOVID19

Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

Ajuts directes per al finançament dels “Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit d’ocupació”
Què motiva la
mesura

?

Impulsar l’elaboració i execució per part de les
administracions locals de Catalunya de Plans de
reactivació socioeconòmica en l’àmbit de
l’ocupació. Aquests instruments de planificació
recolliran les actuacions necessàries i urgents en
l’àmbit socioeconòmic local, amb la finalitat de
pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del
COVID19 a Catalunya

Què es pot
finançar

?

Què caldrà
complir

Les noves contractacions han d’estar
inscrites com a demandants d’ocupació i
tenir titulació universitària o bé una
experiència de tres anys vinculada a la tasca
a desenvolupar

b) Com a suport a l’elaboració del Pla, la contractació
d’una persona tècnica, la dedicació exclusiva d’un
tècnic de l’entitat o bé l’obtenció d’un servei de
consultoria i assistència. L’import màxim de l’ajut
amb aquesta finalitat és de 34.400 euros

El tècnic de l’entitat comissionat ha de tenir
un encàrrec específic de funcions

CA L

Es dirigeix a

?

a) Per a l’execució, coordinació i seguiment del Pla, la
contractació laboral de dues persones tècniques.
Són subvencionables els costos laborals d’aquestes
contractacions per un import màxim de 34.400
euros per persona

I N F OR MA CI Ó QU E

#JoActuo

Ajuntaments de més de 50.000 habitants i tots els
consells comarcals, i si escau mitjançant els seus
ens de gestió, seleccionats en funció de la seva
dimensió de forma que es garanteixi que aquesta
mesura arriba a tota les persones treballadores del
territori a Catalunya

El servei de consultoria han de demostrar
aportar coneixement del territori

CON SI DE R A R

• Seran subvencionables els projectes iniciats i no finalitzats, a partir del 14 de març de 2020. El termini d’execució dels projectes és de dotze mesos des de la notificació de l’atorgament.
• L’ordenació del pagament del 100% de l’import de la subvenció es realitza en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i
atesa la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària del COVID19.
• Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat. Atesa la naturalesa de les accions previstes en aquesta línia d’ajuts no es preveuen ajutsper a participants.
• El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació del Decret-Llei i finalitza el 29 de maig de 2020.

I MPOR T

E CON ÒMI C

El pressupost total corresponent a l’atorgament d’aquests
ajuts econòmics és de 6.708.000 d’euros
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Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

Es dirigeix a

Línia extraordinària i urgent del “Programa de Treball i Formació”
Què motiva la
mesura

?

Millorar
l'ocupabilitat
de
les
persones
desocupades amb dificultats d'accés al treball, la
situació de les quals s’ha vist agreujada per
efectes de les mesures preventives i de contenció
derivades de la situació del COVID19. Aquest
programa ofereix una experiència laboral
mitjançant la subscripció d’un contracte de treball
i una acció de formació transversal

Què es pot
finançar

?

Les accions d’experiència laboral de suport a:
a) Represa de l’activitat econòmica (agents cívics
dels mercats, transports públics, etc.)
b) Tasques socials i educatives (distribució
d’aliments, recollida proves mèdiques, etc.)
c) Altres activitats habituals de les entitats locals
Les accions de formació transversal relacionades
amb els sectors professionals de l’Administració i
gestió i les de l’àmbit de la Sanitat

I N F OR MA CI Ó QU E

CA L

Què caldrà
complir

?

La durada del contracte ha de ser de 9
mesos a jornada completa
Les persones contractades
realitzar 60 hores de formació

#JoActuo

han

de

Ser un ens de l’administració local amb
competència en matèria de polítiques
actives d'ocupació, desenvolupament
local i de promoció de l'ocupació

CON SI DE R A R

• Com a mínim, el 50% de les persones contractades han de ser dones.
• En cas de les persones en risc d’atur de llarga durada, tenen prioritat els més grans de 45 anys i el que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
• L’ordenació del pagament del 100% de l’import de la subvenció es realitza en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i
atesa la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària del COVID19.

Les administracions locals que ofereixen
l’experiència laboral del programa a persones
inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no
ocupades (DONO) a partir del 16 de març, com
també a les persones en risc de caure en situació
d’atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi, ni d’ajuts

I MPOR T

E CON ÒMI C

El pressupost total destinat a la concessió de les subvencions

en aquesta mesura és de 15.000.000 d’euros; es
preveu assolir un impacte de 1.128 persones

treballadores
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Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes
Què motiva la
mesura

?

Assolir el manteniment de l’ocupació de les
persones
treballadores
contractades
en
microempreses o contractades per part de
persones treballadores autònomes, reiniciant
l’activitat econòmica i evitant la desocupació de
les persones amb les que ja tenen establerta una
relació laboral

Què es pot
finançar

?

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 sis mesos des del reinici de l’activitat. La
quantia és un mòdul econòmic equivalent al 50%
del salari mínim interprofessional (màxim
4.422,24 euros per persona subvencionada)

I N F OR MA CI Ó QU E

CA L

Què caldrà
complir

#JoActuo

Es dirigeix a

?

Ser una microempresa o persona
treballadora autònoma que ocupi fins a
10 persones treballadores
Haver vist suspesa l’activitat per la
declaració de l’Estat d’Alarma

Microempreses i persones treballadores
autònomes que mantenen l’ocupació de
persones treballadores la situació de les quals
s’ha vist agreujada per efectes de les mesures
preventives i de contenció derivades de la
situació del COVID19

Mantenir les persones objecte de l’ajut en
plantilla un mínim de 12 mesos
posteriorment a l’atorgament de l’ajut

CON SI DE R A R

• L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador.
• L’ordenació del pagament de la bestreta del 90% de l’import de la subvenció es realitza en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels
beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària del COVID19. El 10% restant es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.
• Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
• El procediment de concessió de subvenció s’inicia l’endemà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària.

I MPOR T

E CON ÒMI C

El pressupost total a l’atorgament dels ajuts econòmics per

aquesta mesura és de 5.000.000 d’euros; es preveu
assolir un impacte de 1.130 persones

treballadores
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Mesura l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci
Què motiva la
mesura

?

Impulsar projectes de transformació digital i de
nous models de negoci i la seva formació
associada, amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i
millorar
l’ocupabilitat
de
les
persones
treballadores en microempreses i per part de
persones treballadores autònomes que ocupin
fins a 10 persones treballadores, i que s’han vist
agreujades pels efectes de la crisi sanitària

Què es pot
finançar

?

Projectes orientats a oferir serveis als sectors del
comerç, l’hostaleria, el turisme i la cultura (amb
una quantia màxima de 30.000 euros)
Formació associada per al desenvolupament
d’aquests projectes en les microempreses (amb
una dotació màxima de 30.000 euros)

I N F OR MA CI Ó QU E

CA L

Què caldrà
complir

#JoActuo

Es dirigeix a

?

Les entitats representants han de tenir
seu a Catalunya i vinculació sectorial a
les microempreses
Acreditar la representació de les
microempreses
i/o
les
persones
treballadores autònomes dels sectors
prioritzats mitjançant convenis d’adhesió

CON SI DE R A R

• Són prioritaris els projectes que: plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral.
• L’ordenació del pagament de la bestreta del 90% de l’import de la subvenció es realitza en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportarcap aval o garantia, atesa la naturalesa dels
beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària del COVID19.El 10% restant es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.
• Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
• Les sol·licituds s'han de presentar segons models normalitzats disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

Entitats que representen a les microempreses i
a les persones treballadores autònomes dels
sectors del comerç, l'hostaleria el turisme i la
cultura, amb la finalitat que aquestes puguin
adaptar la prestació dels seus serveis a la nova
realitat

I MPOR T

E CON ÒMI C

El pressupost total a l’atorgament dels ajuts econòmics per
aquesta línia és de 2.400.000 d’euros; es preveu assolir
un impacte d’entre 6.000 i

treballadores

8.000 persones

en funció de la durada de la formació
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Suport a Projectes Singulars per a la reactivació socioeconòmica per a empreses cooperatives
Què motiva la
mesura

?

Reactivar
econòmicament
les
empreses
d’economia
social,
mitjançant
processos
d’intercooperació, i a través d’actuacions
estratègiques i/o d’altres complementaries, per tal
d’aportar a aquestes empreses eines i solucions
davant la situació actual de pandèmia i
postpandèmia.

•
•
•
•

Què es pot
finançar

?

a) Projectes Singulars de reactivació econòmica:
participació entre cooperatives que facturen més
de 500.000€/any (màx. 50.000€)
b) Projectes Singulars de reactivació econòmica
integrals: participació entre cooperatives que
facturen més de 2.000.000€/any (màx. 160.000€)
c) Projectes Singulars d’alt impacte estratègic de
l’economia social: demostren una rellevància
estratègica de dimensionament i posicionament
en el mercat de l’economia social (màx. 400.000€)

Què caldrà
complir

#JoActuo

Es dirigeix a

?

Ser una empresa cooperativa
Tenir experiència prèvia amb el programa
de Projectes Singulars

Empreses cooperatives que tinguin experiència
en l’àmbit del Projecte Singulars, o bé les
associacions i les fundacions amb activitat
econòmica

Demostrar la capacitat de funcionament
en l’àmbit del programa

I N F OR MA CI Ó QU E CA L CON SI DE R A R
Són prioritaris els projectes que: aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes al consumidor de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de
l’àmbit cultural i la generació de propostes industrials de producció de bens i serveis per la lluita contra el COVID19.
L’ordenació del pagament de la bestreta del 90% de l’import de la subvenció es realitza en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportarcap aval o garantia, atesa la naturalesa dels
beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària del COVID19.El 10% restant es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
Les sol·licituds s'han de presentar segons models normalitzats disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

I MPOR T

E CON ÒMI C

El pressupost total a l’atorgament dels ajuts econòmics per
aquesta línia és de 3.900.000 d’euros
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Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

Es dirigeix a

Mesures de flexibilització en els programes en matèria de treball autònom
Què motiva la
mesura

?

Donar a les persones treballadores inscrites al
règim del treball autònom en actiu un servei de
suport i assessorament per a fer front a la situació
derivada del COVID-19, flexibilitzant mesures al
programa Consolida’t i incloent noves línies d’ajut
als joves inclosos al programa Garantia Juvenil

Què es pot
finançar

?

En el marc del programa Consolida’t,
s’augmentaran les sessions d’assessorament i
s’adaptaran les sessions de informació i formació
a les noves necessitats derivades de la situació
actual.
Mitjançant els ajuts de la Garantia Juvenil als
joves donats d’alta com a autònoms, es
proporciona una renda de subsistència durant la
primera fase de posada en marxa de la seva
activitat.

I N F OR MA CI Ó QU E

CA L

Què caldrà
complir

?

Pel Programa Consolida’t, cal ser una
persona treballadora inscrita al règim del
treball autònom o una persona
treballadora autònoma econòmicament
dependent (TRADE)

El programa Consolida’t es dirigeix a les
persones treballadores autònomes. Les
actuacions previstes en el marc de la Garantia
Juvenil s'adrecen a joves d’entre 18 i 29 anys

Per la Garantia Juvenil, cal donar-se
d'alta com a treballadors/es autònoms
durant un període de 12 mesos

CON SI DE R A R

• No podran sol·licitar l’ajut del programa Consolida’t, aquelles persones treballadores autònomes societàries integrades en una societat civil privada, una comunitat de béns o societat limitada,
sempre que tingui més de 4 persones contractades i una facturació superior a 500.000 euros anuals.
• El termini d’execució dels ajuts de la Garantia Juvenil als joves donats d’alta com a autònoms abastarà els anys 2020 i 2021.

#JoActuo

I MPOR T

E CON ÒMI C

El pressupost total destinat a la concessió de les subvencions
és de 15.000.000 d’euros

