
 

 

	

PERSONES	EMPRESARIES	O	PROFESSIONALS	I	EMPRESES		

	

	

ORDRE	ECO/209/2021	OBERTURA	3ER	TRÀMIT	INSCRIPCIÓ	PRÈVIA	AJUTS	

EXTRÀORDINARIS	

	

Objectiu:		

	

L’objectiu d’aquesta Ordre és donar suport a la solvència del sector privat no 

financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts 

directes de caràcter finalista que permetin satisfer	el	deute	 i	els	pagaments	a	

proveïdors	 i	altres	creditors,	 financers o no financers, així com els costos fixos 

incorreguts	pendents	de	pagament, sempre	que	aquests	hagin	meritat	entre	l’1	

de	març	de	2020	 i	el	30	de	setembre	del	2021	 i	procedeixen	de	contractes	

anteriors	al	13	de	març	de	2021.	

	

Satisfent per aquest ordre: 

 

1er.- Els pagaments a proveïdors i altres creditors no financers. 

 

2on.- Es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval 

públic. 

 

3er.- El romanent es podrà destinar a compensar costos fixes tals com llum, 

lloguer, telèfon, etc. Incloses les pèrdues comptables, sempre que aquestes 

s’hagin generat entre el 01/03/2020  i el 30/09/2021. 

 



 

 

	

Termini	per	efectuar	la	inscripció	prèvia:	

	

Des de les 9:00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre 

2021 a les 14:00 hores.  

 

A	qui	va	adreçat:	

	

- Persones empresàries o professionals i empreses, 

- Grups d’empreses de consolidació fiscal, 

- Societats civils, i, entitats en atribució de rendes (comunitats de bens, 

herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica). 

- Els beneficiaris de les ajudes extraordinàries prèvies ( Ordre Eco 127/2021 i 

153/2021 de juny i juliol respectivament) poden ser beneficiaris d’aquesta 

nova ajuda sempre i quan els conceptes subvencionables, no hagin estat 

sol·licitats en les dues convocatòries anteriors i que no hagin percebut 

l’import màxim de l’ajuda en cap de les dues convocatòries.  

 

Principals	Requisits:	

	

- Tenir domicili fiscal a Catalunya. 

- Realitzar alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació 

Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en la llista de 

l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia, durant el 2019 i el 

2020, i que el continuïn exercint en l’actualitat. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-8824-consolidado.pdf 

 

 



 

 

 

- Trobar-se en alguna de les següents situacions: 

 

o Que el volum	 d’operacions	 anual declarat o comprovat per 

l’Administració, en l’IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, 

hagi experimentat un descens	de	més	d’un	30%	respecte	al	2019, 

s’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.	

	

En cas d’empresari o professional que declari per: règim d’estimació 

directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència,   

operacions no subjectes o exemptes d’IVA, o que apliquin el règim 

d’estimació objectiva en l’IRPF, determinaran el descens mitjançant 

els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en l’IRPF, l’IS 

o l’IRPF no residents en l’exercici 2019 i 2020. 

 

o Els grups consolidats que tributin en l’I.S. en el règim de tributació 

consolidada que acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 

30% en el 2020 respecte al 2019 .	

 

- Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de Juny del 2022. 

- No repartir dividends durant el 2021 i el 2022. 

- No aprovar increments en les retribucions d’alta direcció durant un període 

de dos anys des de la data de concessió de l’ajuda. 

- No tenir ajudes atorgades per la mateixa finalitat que superin un import total 

acumulat per empresa d’1,8 milions d’Euros en ajudes directes i 10 Milions 

en ajudes per costos fixes. 

 

 



 

 

Qui	NO	pot	sol·licitar	els	ajuts:	

	

- Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net 

negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’IRPF 

corresponent a l’exercici 2019. 

- Els	qui	amb	estimació	directa	el	volum	d’operacions	tenen	un	volum	de	

deutes	pendent	subvencionable	inferior	a	4.000.‐€.	

- Els qui tributant l’IS o l’IRPF no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat 

negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de 

capitalització i compensació de les bases imposables negatives. 

	

Imports:	

a. Fins a un màxim de 3.000,00 Euros quan es tracti d'empresaris o 

professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre 

la renda de les persones físiques. 

 

b. Per als empresaris, els professionals i les empreses amb un volum 

d'operacions anual declarat o comprovat que hagi experimentat un descens 

de més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'ajut màxim que es 

concedirà serà: 

 

I. El 40% del descens del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 

2019 que superi aquest 30%, en el cas d'empresaris o professionals que 

apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les 

persones físiques, així com les entitats i els establiments permanents que 

tinguin un màxim de 10 treballadors. 

 



 

 

 

 

II. El 20% de l'import del descens del volum d'operacions de l'any 2020 

respecte a l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'entitats i 

empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin 

més de 10 treballadors. 

 

c. En el cas de grups consolidats que tributin en l'impost de societats 

en règim de tributació consolidada, els límits anteriors s'aplicaran al grup en 

conjunt. 

 

d. En el cas d'entitats amb règim d'atribució de rendes que els sigui d'aplicació 

la lletra b) d'aquest article, les magnituds que es consideraran en la 

determinació de l'ajut es calcularan en seu de l'entitat. 

 

e. Sens perjudici del que estableix l'apartat b.I), b.II) i anteriors, l'ajut per als 

destinataris de les lletres b), c) i d) no podrà ser inferior a 4.000,00 euros ni 

superior a 200.000,00 euros. 

 

f. Les empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat 

mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, els 

empresaris o els professionals donats d'alta o les empreses creades entre l'1 

de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, així com els empresaris o els 

professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a l'any en 

l'exercici 2019 o en l'exercici 2020, un import fix de 4.000,00 euros. 

 

 



 

 

 

 

** Caldrà conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i 

justificativa de l’aplicació dels fons percebuts. L’administració podrà, dins d’un 

termini preestablert, exigir un compte justificatiu de les subvencions. 

 

La presentació del formulari és condició necessària per a poder percebre l’ajut 

extraordinari. 

 

Cal el certificat digital de l’empresa per dur a terme la inscripció, preguem que 

revisin si el tenen i que estigui vigent. 

 

 

 


