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Pla de xoc per a l’ocupació:  

persones, empreses i territori  

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va presentar el passat 4 

de maig un Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territori per 

fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-

19 i l’Estat d’Alarma. 

 

El Pla es va sotmetre a consideració al Consell de Direcció del SOC del 

mateix dia 4 de maig, del qual la UGT de Catalunya en forma part, i per Acord 

de Govern el 5 de maig, on s’aprova un nou decret llei de noves mesures 

urgents per fer front la Covid-19, publicat al DOGC avui, 7 de maig de 2020. 

 

Persones i entitats beneficiàries 

 

El Pla està dirigit a pimes, persones en règim d’autònoms, cooperatives, 

empreses de l’economia social i administracions locals. La previsió es 

beneficiar directament 1.500 empreses i 4.300 persones treballadores de 

manera directa i milers més de manera indirecta. 

 

Objectiu del Pla 

 

Donar suport a les persones treballadores que s’han vist afectades 

econòmicament i als col·lectius en major situació de risc; a les persones 

treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin l’activitat i 

mantinguin la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les administracions 

locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a partir de 

l’anàlisi de les necessitats del seu territori i de la concertació social i territorial. 

 

Pressupost 

 

La dotació pressupostària és de 59,29 milions d’euros, provinents del 

pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació per l’any 2020, 

procedents de la Conferència Sectorial, el Fons Social Europeu i fons propis. 
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Actuacions contemplades en el Pla 

 

El Pla contempla sis línies específiques distribuïdes de la següent manera: 

 

1. Suport a la planificació estratègica territorial per a la reactivació 

socioeconòmica 

 

 Pressupost: 6,75 milions d’euros 

 Destinataris: entitats locals (ajuntaments de més de 50.000 habitants i 

consells comarcals) 

 Consisteix en: la contractació de personal tècnic per un període de 12 

mesos per a la coordinació de l’elaboració del pla de reactivació 

socioeconòmica i l’impuls per a la seva posada en marxa i seguiment de 

la seva execució, en col·laboració amb els agents implicats. I també es 

finança el servei d’elaboració del pla mitjançant la contractació d’una 

persona experta (o la dedicació d’algú de la pròpia entitat assignat a 

aquesta tasca) o la contractació d’una consultoria arrelada al territori. 

2. Suport a la contractació de persones aturades: línia extraordinària del 
programa ‘Treball i formació’ (Plans d’Ocupació) 

 Pressupost: 15 milions d’euros 

 Destinataris: contractació de 1.120 persones entitats locals 

 Consisteix en: Contractes de 9 mesos a jornada completa i accions de 
formació obligatòria dins de la jornada laboral.  
 
L’objectiu és millorar l'ocupabilitat de persones la situació de les quals 
s’ha vist agreujada per les mesures preventives i de contenció derivades 
de la crisi de la Covid-19. 
 
Contempla dues línies: 
 
o Persones inscrites com a demandants d’ocupació a partir del 16 de 

març de 2020. 
o Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 

perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. 
  
3. Suport a les persones treballadores autònomes. 

 

Potenciació de dos programes d’èxit: 

 

 Consolida’t 

 Pressupost: 1,04 milions d’euros 

 Destinataris: 1.000 persones treballadores autònomes 
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 Consisteix en: assessorament per millorar els models de negoci, 

enfortir-los i fer-los créixer, amb més èmfasi a l’assessorament i 

l’adaptació a les sessions de formació a l’actual situació provocada 

per la Covid-19 i l’Estat d’Alarma. 

 

 Garantia juvenil 

 

 Pressupost: 12 milions d’euros 

 Destinataris: 2.200 persones joves 

 Consisteix en: fomentar el treball autònom entre les persones joves 

d’entre 18 i 29 anys com a alternativa laboral, amb un ajut de fins a 

10.000 euros per poder disposar d’una renda de subsistència durant 

la primera fase de posada en marxa de la seva activitat com persones 

treballadores autònomes. 

  

4. Suport al manteniment dels llocs de treball 

 

 Pressupost: 5 milions d’euros 

 Destinataris: 1.100 microempreses 

 Consisteix en: ajuts adreçats a microempreses o persones 

treballadores autònomes que tinguin contractades fins a deu 

persones treballadores i que hagin mantingut la plantilla, ja sigui 

perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal d’ocupació 

o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball. 

 

Ajut del 50% de l’SMI per a un màxim de tres persones treballadores 

i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de 

contractes a jornada parcial, sempre i quan aquestes microempreses 

i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la 

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. 

  

5. Suport a microempreses, persones treballadores autònomes i 

empreses cooperatives i de l’economia social 

 

 Pressupost: 5,5 milions d’euros 

 Destinataris: 250 projectes de persones treballadores autònomes, 

empreses cooperatives i de l’economia social. 

 Consisteix en: impulsar de projectes de transformació digital i de 

nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu del 

manteniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat, així com 

afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica. 

 

Contempla dues línies: 
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o Línia1. Mesures de suport a microempreses i persones 

treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones 

treballadores (2 milions d’euros) 

o Línia 2. Mesures de suport a Projectes Singulars d’empreses 

cooperatives i de l’economia social (3,5 milions d’euros) 

  

6. Suport al finançament 

 Pressupost: 14 milions d’euros 

 Destinataris: 170 empreses socials i cooperatives 

 Consisteix en: préstecs a empreses de l'economia social, 

cooperatives i tercer sector per finançar inversions, necessitats de 

circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i 

capitalitzacions de les pròpies empreses. 

  


