
Pla de xoc per a l’ocupació:
persones, empreses i territori
Fem front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19 

Activem entre maig i juny mesures d’urgència per donar 
resposta a l’escenari sociolaboral postcovid adreçades a:

Persones treballadores que s’han vist afectades 
econòmicament per la crisi sanitària i col·lectius en 
situació de risc.

Autònoms i petites empreses perquè reprenguin 
l’activitat i mantinguin la capacitat productiva i els llocs 
de treball.

Administracions locals perquè plani�quin 
estratègicament la reactivació econòmica a partir de 
l’anàlisi de les necessitats del territori.

PRESSUPOST

BENEFICIARIS

1.500
empreses

59,29M€

LÍNIES DE SUPORT A:

MICROEMPRESES, AUTÒNOMS, 
COOPERATIVES I ECONOMIA SOCIAL
5,5 M€ per a finançar 250 projectes

Mesures per a l’impuls de projectes de transformació 
digital i nous models de negoci i activitat econòmica, per 
tal de reforçar la viabilitat de les empreses.

FINANÇAMENT
14 M€ per a 170 empreses
socials i cooperatives

Línia complementària a les existents, creada en el marc de la 
crisi sanitària, per oferir préstecs a empreses de l'economia 
social, cooperatives i tercer sector. 

PERSONES TREBALLADORES 
AUTÒNOMES
13,04 M€ per a 3.200 autònoms

Es potencien els programes Consolida’t, d’assessorament 
a autònoms, i Garantia Juvenil, de foment del treball 
autònom entre el jovent.

MANTENIMENT DELS 
LLOCS DE FEINA
5 M€ per a 1.100 microempreses

Ajuts per a microempreses o autònoms que tinguin 
contractades �ns a 10 persones i que hagin mantingut la 
plantilla amb un ERTO o amb reducció de jornada.

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL PER A 
LA REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA
6,75 M€ per a ens locals

Ajuts a ajuntaments i consells comarcals per a la 
recuperació, dinamització i creixement de l’activitat 
econòmica i per la creació de llocs de feina de qualitat.

CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES ATURADES
15 M€ per a contractar 1.120 persones

Línia extraordinària del programa Treball i Formació 
del SOC per millorar l'ocupabilitat de persones que han 
vist agreujada la seva situació per la crisi sanitària.

4.300
persones treballadores
i milers més indirectament

treball.gencat.cat


