
Convocatòria d’ajuts per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages
afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19

La pandèmia de la Covid-19 està ocasionant a la comarca una crisi 
econòmica, social i laboral  molt important. Des del Consell Comarcal 
del Bages es vol contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat 
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha causat 
als professionals i empreses del territori, mitjançant una línia d’ajuts 
econòmics no reemborsables.

Què motiva la mesura?

• Els/les professionals autònoms/es, només persona física.
• Microempreses, constituïdes amb qualsevol forma jurídica, amb un 

màxim de 6 persones treballadores.
• Cooperatives, amb un màxim de 6 persones treballadores.

Cada sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud i referida 
només a un únic grup i a una activitat econòmica de les detallades 
en el llistat de CNAE d’activitats afectades per la declaració de l’estat 
d’alarma.

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica del 
Consell Comarcal.

El model normalitzat de sol·licitud, així com qualsevol altre informació 
relativa a aquestes bases, estarà a disposició de les persones 
interessades a la pàgina web del Consell Comarcal del Bages: 

https://ajutscovid.ccbages.cat

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant la signatura 
d’una declaració responsable que s’inclourà a l’imprès de sol·licitud 
de l’ajut.

Com es pot sol·licitar l’ajut?

El pressupost total corresponent a l’atorgament d’aquests ajuts és de 

450.000,00 euros

• L’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim de 300 
euros i màxim de 1.000 euros.

• Es podrà reconèixer el dret a la condició de beneficiàries a un màxim de 1.500 persones.
• El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència no competitiva.

Quina es la quantia dels ajuts?

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Es preveu 
que la convocatòria estigui publicada a finals de la setmana vinent i que el termini per entrar les sol·licituds 
s’iniciï el 8 o 9 de juny. 

Terminis

Per a més informació o per requerir suport tècnic sobre aquesta convocatòria, podeu contactar amb l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages al correu electrònic: ajutscovid@ccbages.cat

https://ajutscovid.ccbages.cat
mailto:ajutscovid@ccbages.cat

