Barcelona Advocats
Barcelona, 17 de juny de 2021
NOTA INFORMATIVA
AJUTS EXTRAORDINARIS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL
En el Butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), del 16 de juny de 2021 ha sigut
publicada l’ordre ECO 127/2021 de 14 de juny per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia
d’accés als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial i reducció de
l’endeutament del sector privat en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
Els principals punts d’interès són:
-

Termini de presentació: del 21 de juny de 2021 a les 9:00h fins al 30 de juny de 2021 a
les 15:00h i l’ordre de presentació no determina cap dret preferent.

-

L'ajut es destinarà a satisfer els deutes i els pagaments a proveïdors i altres creditors,
financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament,
meritats entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes
anteriors al 13 de març de 2021. Aquests hauran de justificar-se amb la documentació
pertinent, en el seu moment.

-

Els beneficiaris dels ajuts son empreses no financeres i treballadors autònoms
(empresaris i professionals) que compleixin els següents requisits:

-

▪

Estar adscrit als sectors que pertanyen als CNAE de l’Annex 1 d’aquesta l’ordre.

▪

La xifra de negocis de 2020 ha de ser com a mínim un 30% inferior a la del 2019.

▪

Tenir domicili fiscal a Catalunya.

▪

No haver declarat resultat negatiu a l'exercici 2019.

▪

Complir una sèrie de requisits en relació a compliments de normatives de
prevenció de riscos, política lingüística, igualtat, propietat intel·lectual, etc.

La percepció d’aquest ajut comportarà el compliment de certes obligacions a posteriori.
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Si vostè te contractat l’assessorament de la seva empresa en aquest despatx, revisarem el
compliment de tots els requisits per ser beneficiari dels ajusts i el contactarem, en el seu cas,
per a fer els tràmits oportuns.
En els altres casos, restem a la seva disposició per al que puguin necessitar al respecte.

Ben cordialment.
Departament Legal
Barcelona Advocats i Assessor, SLP
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