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El diàleg i la concertació social tenen un paper fonamental en el creixement sostenible i 

inclusiu i el reforç dels drets socials i, a Catalunya, és el Consell del Diàleg Social, òrgan 

col·legiat de caràcter tripartit i permanent, presidit pel president de la Generalitat de 

Catalunya, el que garanteix l’exercici de la participació institucional per part de les 

organitzacions sindicals i empresarials més representatives.  

 

El 20 de juliol de 2020, en el marc d’aquest Consell, es va signar l’Acord Nacional de 

Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, ANBREPS.  

 

En aquest Acord es partia d’una diagnosi on s’exposaven les conseqüències 

devastadores de la pandèmia de la COVID-19 per a la salut de persones i l’agreujament 

de la desigualtat i la pobresa, a més de l’impacte directe en l’economia i el perjudici en la 

viabilitat del teixit empresarial. En conseqüència, ja s’assenyalava la importància de 

mantenir vives el major nombre possible d’empreses i evitar deixar les persones enrere. 

 

L’ANBREPS instrumenta un seguit de mesures, accions, acords, pactes i altres 

instruments normatius, polítics, pressupostaris i de negociació col·lectiva que tenen com 

a prioritat l’activació econòmica orientada a la recuperació social. 

 

Des de la signatura de l’Acord, es va produir l'aparició de continus brots epidemiològics i 

noves cadenes de transmissió, així com la irrupció de diverses ones successives de 

contagis d'abast comunitari. Aquesta situació, que comprometia la integritat i la salut de 

les persones i podia arribar a col·lapsar el sistema sanitari, va obligar a prendre mesures 

a fi de reduir l’increment dels contagis, amb una afectació desigual entre els sectors 

productius.  

 

Per a contrarestar aquestes necessàries mesures, el Govern de la Generalitat va activar 

un pla d’ajudes extraordinàries, informat en aquest Consell del Diàleg Social, amb 

l’objectiu de donar suport als col·lectius més afectats per la COVID-19, a més de donar 

continuïtat als ajuts a sectors directament afectats per les restriccions, ja des del més de 

març de 2020. Es van destinar ajut extraordinaris a persones treballadores en expedients 

de regulació temporal d’ocupació, ERTO, i persones perceptores de la prestació 

extraordinària derivada d’un contracte fix discontinu,  a persones autònomes, i micro i 

petites empreses de sectors que havien patit un caiguda substancial de la seva facturació 

i/o dels seus ingressos, i a empreses PIMES amb ERTO actius. 
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A més, es va impulsar un programa mixt d’orientació i formació per a persones 

treballadores en situació d’ERTO, prioritàriament dels sectors amb més afectació, amb la 

idea d’orientar i requalificar cap a sectors emergents o sectors refugi, esdevenint 

Catalunya com la que ha assignat a persones i empreses a càrrec d’ajuts extraordinaris 

de fons propis el major índex per habitant des de l’inici de la situació derivada de la SARS-

COVID-19. 

 

La fi de l'estat d'alarma el 9 de maig i la confirmació sanitària que les vacunes són 

efectives fan pensar que l’economia inicia la recuperació, tot i que l’anàlisi per sectors, 

indica que, si bé n’hi ha que estan evolucionant de forma positiva, altres, en canvi, han 

sofert greus i molts greus conseqüències i trigaran a recuperar els nivells anteriors a la 

crisi sanitària, de la mateixa manera que una part molt important de la població 

treballadora de Catalunya segueix en situació derivada d’un ERTO o en prestació 

extraordinària de desocupació en base a la contractació com a fix discontinu. 

 

Addicionalment, cal portar a terme l’execució dels ajuts extraordinaris destinats a 

empreses i persones treballadores autònomes promoguts pel Govern de l’Estat, així com 

ampliar la seva cobertura als sectors d’activitat que es determini d’acord amb els criteris 

de flexibilització que la normativa de desenvolupament permet. 

 

En conseqüència, per anticipar actuacions orientades a reduir la desigualtat en la 

recuperació, i donar recolzament a la sortida d’aquesta crisi, impulsar la subsistència del 

teixit productiu, tal i com es preveu en el marc de l’ANBREPS i de l’Agenda 2030, les parts 

signants 

 

 

ACORDEN 

 

 

El següent esquema d’ajuts: 

 

 

1. Ajuts extraordinaris directes del Reial decret- llei 5/2021  

 

Es tracta d’ajuts destinats empreses i persones treballadores autònomes, amb residència 

fiscal a Catalunya , per al recolzament a la seva solvència i reducció de l’endeutament del 

sector privat i que pertanyin als sectors continguts a la CNAE-2009, que consten en 

l’annex del RDL 5/2021. El sistema i criteris de resolució esdevé normat per l’executiu del 

l’Estat, però derivat del RDL 6/2021 permet l’ampliació justificada d’activitats i en aquest 

sentit s’amplia a 96 sectors més, fent un total de 191 sectors, amb una previsió de 

cobertura de 189.861 empreses i professionals. 

 

L’objectiu consisteix en satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, 

financers i no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, 

sempre que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i 

procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021. 
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Els imports son de fins a 3.000 euros en empreses, persones treballadores autònomes  

que apliquen el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les persones 

físiques i de 4.000 fins a 200.000 euros per a empreses i persones treballadores 

autònomes i professionals que apliquen el règim d’estimació directe que tributin en el 

IRPF, o bé empreses que tributen en l’impost de societats i entitats amb règim d’atribució 

de rendes, amb un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, 

per l’impost corresponent, que hagi experimentat un descens de més del 30% en l’any 

2020 respecte a l’any 2019, en els termes i així com els límits i consideracions que preveu 

el citat reial decret el qual es configura com a norma bàsica en els criteris d’elegibilitat. 

 

 

S’articularà un procediment, àgil i ràpid, a partir d’un formulari d’inscripció prèvia i una 

Ordre de bases reguladores de l’ajut. S’aprovarà igualment un pla de verificació dels 

criteris i justificants per part del departament competent i un control de fiscalització a 

posteriori. 

 

La partida pressupostària és de 993.282.410 d’euros. 

 

 

2. Ajuts a les persones treballadores en situació d’ERTO 

 

Aquesta línia d’ajuts es destina a persones treballadores afectades per ERTO de 

qualsevol activitat o persones amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació 

especial, que no s’han reincorporat plenament als llocs de treball, en el període gener 

2021 – maig 2021. Es requereix estar en aquesta situació d’ERTO o situació d’atur 

derivada de fix discontinu a maig de 2021, sent el període d’observació des d’1 de gener 

de 2021.  

 

En aquest supòsit l’import variarà en funció del temps de permanència des de l’1 de gener 

de 2021, i d’acord amb uns trams per mesos:  fins a 3 mesos correspondrien 600 euros 

d’ajut; i de 4 a 5 mesos, 700 euros. 

 

Com en el cas anterior, es garanteix una tramitació àgil, la qual partirà d’un registre previ, 

amb formulari amb signatura per la persona sol·licitant, fiscalització posterior a càrrec del 

pla corresponent. 

 

S’assigna a aquest ajut un pressupost de: 60.000.000 d’euros 

 

 

3. Mesures complementàries 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya estendrà, mitjançant una convocatòria 

extraordinària a l’efecte, l’abast dels ajuts directes a empreses que, no essent incloses a 

la llista de CNAES que es determinin per l’accés als ajuts del punt 1) anterior, hagin vist 

reduïda de forma significativa la seva facturació per causa directa o indirecta de la crisi 
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sanitària, sempre que es puguin considerar de la cadena de valor dels sectors d’activitat 

que hi són inclosos. 

 

Aquesta convocatòria es tractarà en termes de concertació social a la Comissió de 

Seguiment del Consell de Diàleg Social, a fi efecte de determinar l’abast i la dotació 

pressupostària, d’acord amb la disponibilitat de recursos i les necessitats avaluades per 

la millor reactivació possible del teixit productiu, amb especial atenció a la dimensió de les 

empreses. 

 

 

 

 

Palau de la Generalitat, 14 de juny de 2021 
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