Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris directes
per a la solvència empresarial (RDL 5/2021)
#ajutsdirectes

#ajutsSolvència

ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny
L’ajut s’ha de destinar a
pagaments de deutes i l’ajut
concedit no serà en cap cas
més gran que el deute
acreditat

1

Si es tributa per mòduls es
poden rebre ﬁns a 3.000€,
la resta d’empreses i
professionals podran rebre
entre 4.000 i 200.000 €

2
Inscripció
prèvia

Catalunya s’han ampliat
ﬁns a
191
unes 190.000 empreses
del sector privat no ﬁnancer.

3

Publicació de bases
i de la convocatòria

No heu de fer cap altra petició

4

Publicació atorgaments

Si se us ha atorgat l’ajut rebreu un
avís i l’ingrès al compte indicat

Justiﬁcació

i aportació de
documents requerits

termini

requisits

La inscripció prèvia es pot fer en
qualsevol moment dins el termini de

Poden fer la inscripció prèvia persones empresàries o professionals
i empreses, grups i entitats:

21 al 30 de juny de 2021

L’ordre d’inscripció no es tindrà en compte per a la
concessió dels ajuts.

Amb activitat econòmica a Catalunya, en
determinats sectors, durant el 2019 i el 2020, i
que la continuïn exercint en l’actualitat,
Que tinguin deutes acreditats i
Que apliquin el règim d’estimació objectiva
(mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF), o bé

Trobareu la informació i l’accés al tràmit i al formulari a:

canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia

Per a la resta de professionals i empreses,
grups i entitats::

compatibilitat

Que acreditin un descens de l’activitat de
més del 30% en el 2020 respecte el 2019 i

Són compatibles amb altres
ajuts i subvencions

Que tinguin deutes per més de 4.000 €

Excepte si ja han rebut més d'1,8 milions d'€ en altres ajuts directes
(270.000€ en el cas dels sectors de la pesca i l'agricultura i
225.000e en el cas del sector agrícola)
o bé si ja han rebut ﬁns a 10 M€ per costos ﬁxes

Consulteu els requisits complerts, exclusions i
altres detalls a Canal Empresa i al text de l'Ordre

IDENTIFICACIÓ

MÉS INFORMACIÓ

Per accedir a la inscripció prèvia necessitareu un certiﬁcat
digital o l'idCat Mòbil (només vàlid en el cas de ser una
persona treballadora autònoma).
Si encara no el teniu, podeu demanar-lo aquí:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tra
mitar-en-linia/identiﬁcacio-digital/

empresa.gencat.cat

canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia

?
Preguntes
freqüents

012 consultes
per telèfon

@gencat @FUEmpresacat @empresacat @treballcat @economiacat

Fer una
consulta

