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Resum del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de 

mesures urgents complementàries en matèria de 

transparència, ajuts de caràcter social, 

contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19 
 

 S’adopten mesures complementàries de transparència de l'abonament de 
subministraments i altres per fer front al context generat per la COVID-19. 

S'estableix la present regulació en relació amb les actuacions que ha de portar a 
terme la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

 Es preveuen ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels 

plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals.  
 

o Ajuts econòmics per contractar personal tècnic per part dels ens locals, 

que han d'impulsar els plans de reactivació 
o Ajudes destinades a la contractació d'un servei de consultoria i assistència 

tècnica per a l'elaboració d'aquests plans de reactivació socioeconòmica 

COVID-19.  
 

Aquests ajuts s'adrecen als ajuntaments i als consells comarcals que consten en 
l'annex d'aquest Decret llei. 

 

 S’aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i formació 

per pal·liar situacions derivades de la COVID-19, consistent en  

o projectes de millora de l'ocupabilitat dels treballadors, especialment 
aquells que s'han quedat sense feina a causa de la crisi de la COVID-19 i 
els que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions 

d'experiència laboral i accions de formació i, si escau, accions de formació 

transversal.  
o Anirà adreçada a les persones que han perdut la feina a partir del 14 de 

març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 

durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, 

preferentment més grans de 45 anys.  

 

 Es preveu una mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en 
microempreses i per part d'autònoms amb persones a càrrec seu, que s'han 

vist afectades per la crisi de la COVID-19, i amb l'objecte d'evitar la desocupació 

de les persones que tenen contractades.  

 
o Beneficiaris: microempreses o autònoms que tinguin contractades fins a 

deu treballadors, i que hagin mantingut la plantilla ja sigui perquè hagin 

efectuat un expedient temporal de regulació d'ocupació o hagin reduït la 
jornada laboral dels contractes de treball.  

o La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional 
per a un màxim de tres treballadors i durant sis mesos, o la part 
proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre 

que aquestes microempreses i autònoms mantinguin el 100% de la 
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plantilla que tenien en el moment anterior a l'estat d'alarma i, com a 

mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l'activitat.  
 

 Mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses 
cooperatives i de l'economia social.  

o Objecte: impuls de projectes de transformació digital i de nous models de 

negoci i activitat econòmica amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la 
millora de l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova 

realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les 
microempreses, els autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia 

social.  
o Dues línies de subvencions diferenciades sobre la base de la tipologia 

d'empresa objecte de l'ajut.  
 Una primera línia de mesures va destinada al suport dels 

treballadors de microempreses i a autònoms, que ocupin fins a 10 
treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les 
mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària 
de la COVID-19.  

 Una segona línia de mesures de suport a projectes singulars per a 

la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses 

cooperatives i de l'economia social, que va totalment alineada 
amb la primera proposta de l'Associació Economia Social de 
Catalunya (AESCAT), que agrupa les entitats representatives de 

l'economia social i solidària ‒el cooperativisme, el tercer sector 
social, les mutualitats i l'economia solidària‒  

 

 Mesures en els programes en matèria de treball autònom, amb una previsió de 

flexibilització en la convocatòria de suport a la consolidació, enfortiment i 

reinvenció del treball autònom a Catalunya, preveient mesures com l'augment de 
les sessions d'assessorament, o l'adaptació de les sessions d'informació a les 

noves necessitats derivades de la crisi de la COVID-19. 
 

 S’amplia el pressupost destinat a la convocatòria anual dels programes d'ajuts a 

la creació del treball autònom dels joves entre 18 i 29 anys, per poder disposar 
d'una renda de subsistència durant la primera fase de la posada en marxa de 
l'activitat.  

 

 Es preveu la possibilitat d'efectuar una bestreta als centres especials de treball 
per mesos vençuts, per atendre la situació excepcional derivada de la COVID-19, 
per tal de poder donar el suport a les persones afectades en aquests centres i 

preveient una posterior regularització de les quantitats. 
 

 

 
 
 

 


