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 NOTA INFORMATIVA 

 

En el DOGC de data 20 de juliol de 2021 s’ha publicat la Ordre ECO/153/2021, de 16 

de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de les ajudes 

extraordinàries directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la 

pandèmia COVID-19. 

 

Els requisits que cal complir per efectuar la inscripció prèvia als ajuts per part dels 

titulars d’oficines de farmàcia són els següents: 

 

 Desenvolupar una activitat econòmica amb domicili fiscal a Catalunya, 

inclosa en la CNAE 4773 (comerç a la menuda de productes farmacèutics en 

establiments especialitzats), durant el 2019 i 2020 i que continuïn en el seu 

exercici. 

 Tenir deute pendent de satisfer a proveïdors i altres creditors, financers o no 

financers, costos fixes incorreguts pendents de pagament i que aquest deute 

hagi meritat entre 1 de març 2020 i 31 de maig 2021 i procedeixi de 

contractes anteriors a 13 de març de 2021. 

 Que el volum d’operacions declarat o comprovat de 2020 ha baixat més d’un 

30% respecte de 2019.  

Tenint en compte que es tracta d’una activitat subjecta al règim especial de 

recàrrec d’equivalència en l’IVA, i amb estimació directa a IRPF, la baixada 

del volum d’operacions s’acreditarà pels ingressos íntegres fiscalment 

computables, que s’inclouen en la base imposable de les declaracions 

corresponent als dos anys 2019 i 2020 procedents de l’activitat econòmica 

(casella 0180 del model 100 per l’any 2019 i casella 01 del model 130 per 

l’any 2020). 

 Que el volum de deutes pendent subvencionable sigui igual o superior a 

4.000€. 

 Que no hagi declarat resultats negatius al 2019. 

No poden ser destinataris dels ajuts d’aquesta Ordre: 

 Els qui tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000€. 

 Els qui hagin declarat un resultat net negatiu a IRPF 2019. 

 Els qui no estiguin al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament 

de subvencions o ajudes públiques o en el compliment de les obligacions 

tributàries i davant la Seguretat Social. 

Termini per fer la inscripció prèvia: des de les 9.00h del dia 21 de juliol 2021 fins les 

15.00h del dia 30 de juliol del 2021. 

 

La inscripció prèvia únicament es pot formalitzar a través de la Seu Electrònica de la 

Generalitat de Catalunya i el formulari està disponible al portal corporatiu de tramitació 

Canal Empresa. 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2021. 


