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Introducció
Aquesta guia és una eina d’ajut per dur a terme la tramitació electrònica del tràmit
d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en
resposta a la pandèmia de la COVID-19.
L’objectiu d’aquest document és exposar de manera senzilla com s’ha d’emplenar i enviar el
formulari d’inscripció prèvia.
No obstant això, us recomanem que abans d’emplenar el formulari us llegiu atentament
l’ordre que regula la inscripció prèvia i tot el material informatiu que trobareu publicat al web
de Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) ja que és la que regirà, a tots els
efectes per fer la inscripció prèvia.

Sobre Canal Empresa
Des del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa podreu accedir a la fitxa informativa i
al formulari per fer la inscripció prèvia als ajuts: canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia
A la fitxa del tràmit trobareu preguntes freqüents, normativa reguladora, requisits i altres
informacions i també podreu accedir al formulari que us permetrà fer la inscripció.
També podreu obtenir informació general i ajuda per tramitar electrònicament a l’apartat
d’Ajuda disponible a la part inferior de Canal Empresa (faldó):
https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/ajuda/
on hi ha un apartat especialment dedicat a l’ Ajuda a la tramitació electrònica.
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En aquesta pàgina, especialment des de Suport a la tramitació, trobareu informació sobre
les configuracions recomanades i el programari requerit, així com els certificats vàlids per a
identificar-se digitalment a l’hora de signar i fer la tramesa dels formularis.

Identificació digital prèvia a l’emplenament del formulari
Per accedir al formulari electrònic d’inscripció prèvia, podeu fer servir els següents
sistemes d’identificació i signatura:
1. qualsevol certificat digital de persona jurídica vigent d’entre els acceptats per la
plataforma Gencat Serveis i Tràmits
2. qualsevol certificat digital de persona física vigent d’entre els acceptats per la
plataforma Gencat Serveis i Tràmits (per exemple DNI electrònic o l’IdCAT)
En el cas que la persona interessada sigui treballadora autònoma (empresari o
professional), sempre que no es disposi dels sistemes d’identificació i signatura
esmentats, es podrà emprar el sistema IdCAT Mòbil.
Es pot obtenir l’idCAT Mòbil presencialment i/o per internet. Disposeu de tota la
informació a l’enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

Presentació de sol·licituds
La Inscripció prèvia al registre d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, així com tots els tràmits associats a
aquest procediment, s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics al portal corporatiu
de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).
A canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia trobareu tota la informació relacionada amb
aquesta línia d’ajuts.
La presentació del formulari d'inscripció emplenat amb les dades requerides és condició
necessària per percebre els ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial
en resposta a la pandèmia de la COVID-19 que convocarà el Departament d’Empresa i
Treball.
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Les persones i empreses que ja es van presentar en l'anterior convocatòria (en el marc de
l’Ordre ECO/127/2021) i complien els requisits no caldrà que presentin una nova inscripció,
les seves inscripcions ja s'estan en procés de tramitació.
Aquest formulari d’inscripció prèvia produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.
Per formalitzar la presentació electrònica de la sol·licitud s’han de seguir els passos
següents:
1. Accedir a la fitxa de tràmit
Des de la pàgina canalempresa.gencat.cat/ajutssolvencia podeu accedir a la fixa del tràmit:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajutsextraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19?category=
2. Accedir a la inscripció prèvia
A la part inferior de la fitxa trobareu l’opció “Què necessiteu fer? “ des d’on podreu accedir al
formulari d’inscripció:

El gestor de cues:
Al clicar a sobre del botó “Comença”, si en aquell moment hi ha moltes persones
intentant accedir al formulari, apareix un gestor de cues per tramitar, que informa que
estàs en espera i així evita que et quedis sense poder tramitar. Si teniu la pàgina de
la cua oberta quan sigui el vostre torn, se us redirigirà automàticament al formulari
d’inscripció. Si no teniu la pàgina de la cua oberta quan sigui el vostre torn, veureu un
missatge emergent, que notifica que ha començat el vostre torn.

El formulari estarà actiu i es podrà emplenar i enviar des del dia 21 de juliol a les 9:00 hores
fins al dia 30 de juliol a les 15:00 hores.
Heu de tenir en compte que l’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció al registre
no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden
presentar durant tot el termini establert.

3. Identifiqueu-vos amb el vostre certificat digital
En accedir al formulari trobareu la pàgina on us haureu d’identificar amb un certificat digital o
amb un idCAT Mòbil, en cas de persones treballadores autònomes que no disposeu de
certificat.
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4. Omplir el formulari
Un cop us hagueu identificat amb IdCAT Mòbil o Certificat digital, el formulari es
descarregarà amb algunes dades personals incorporades. Veieu més endavant a la guia
totes les indicacions per omplir els camps necessaris.
5. Validar i Enviar el formulari
La identificació prèvia per accedir al formulari farà que, un cop emplenat correctament,
només calgui prémer el botó “Enviar” per completar la tramitació. No caldrà signar, ni
identificar-se novament.
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Indicacions per emplenar el formulari
Empleneu el formulari sense oblidar cap dada obligatòria* (marcades amb un asterisc en
vermell).
En cas de dubtes sobre els conceptes del formulari, podeu consultar l’apartat de Glossari

És molt important que empleneu els camps de manera seqüencial perquè les validacions
automàtiques dels camps funcionin correctament i el formulari demani tots els camps
obligatoris per poder fer la inscripció en cada cas.

Es recorda la importància de declarar correctament les dades de la sol·licitud, ja que la
inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar la baixa de la inscripció
prèvia, l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi
pogut incórrer establertes en l’ordre de preinscripció.
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beneficiari persona física

A. Si la persona beneficiària és una persona física
Bloc “Dades d’identificació de la persona, institució o entitat sol·licitant”
El camp “Nom” i el “Número d’identificació” es carreguen automàticament però cal que
empleneu el PRIMER COGNOM i SEGON COGNOM amb les dades que consten als
vostres documents identificatius.
En cas que els nom o cognoms indicats al formulari no coincideixin exactament amb els del
DNI, el formulari s’enviarà correctament però les dades proporcionades no coincidiran amb
les que té l’Agència Estatal d’Administració Tributària i podran ser objecte de comprovació.

És obligatori informar un telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic perquè els
missatges relatius a l’ajut es poden rebre per les dues vies.

Bloc “Adreça”

Cal informar el domicili fiscal del sol·licitant i en cas que l’adreça sigui fora de l’Estat
espanyol, cal marcar la casella “Residència fora de l’Estat espanyol”.

Guia de tramitació Versió 20211109
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beneficiari persona física

Bloc “Objecte de la sol·licitud”

Codi CNAE: és un camp desplegable on cal triar un únic codi de Classificació
Nacional d’Activitats Econòmiques. En posar el cursor sobre del camp, es desplega una
llista ordenada numèricament dels codis CNAE per poder escollir el codi corresponent. Si
sabeu el codi CNAE, el podeu escriure directament i seleccionar-lo.
Pregunta:

A l’ordre d’inscripció no hi ha relació de CNAES annexa perquè s’inclouen tots els CNAES
amb la única excepció dels sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i
d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.

Nombre de dies d’alta durant l’any 2020 i 2019 al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors: des de l’enllaç “Més informació” podeu accedir als models de
l’Agència Tributària on trobareu la data d’alta per fer el càlcul.
Les dades “Nombre de dies d’alta” es demanen per tal d’acreditar el requisit que les
empreses han d’haver realitzat i declarat l’activitat durant el 2019 i 2020 i que continuen
exercint l’activitat en l’actualitat.
Pregunta:

Nombre mitjà de treballadors i treballadores total durant l’any 2020 (model
111) i Nombre mitjà de treballadors i treballadores a Catalunya total durant l’any 2020
(model 111):
Pregunta:
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beneficiari persona física

En aquests camps indiqueu el nombre mitjà de treballadors de l'any 2020 que hagueu
comunicat en les diferents autoliquidacions corresponent al model 111 que s’hagin practicat
durant l’any 2020.
Bloc “Àmbit territorial de la persona sol·licitant”

Grup professional, empresari o empresa amb domicili fiscal fora de Catalunya
que opera a Catalunya? si indiqueu “Sí” es desplega un nou bloc de dades per informar
l’adreça de l’establiment permanent a Catalunya. En aquest camp cal indicar l’adreça
completa de l’establiment.
Pregunta:

Bloc “Ajuts sol·licitats en el marc del RDL 5/2021, de 12 de març”

S’han sol·licitat o se sol·licitaran ajuts a altres territoris diferents del domicili
fiscal? si indiqueu “Sí”, voleu dir que també heu demanat o demanareu ajuts en el marc del
RD 5/2021 a altres comunitats autònomes.
Pregunta:
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beneficiari persona física

Bloc “Règim tributari de la persona sol·licitant”

Pregunta: Realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes d’IVA o bé si aplica el

règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA
cal triar “Sí” o “No” al desplegable”, en funció de la resposta apareixan uns camps relatius a la tributació com
obligatoris o uns altres:

1. Resposta:

SI (sense IVA)

Pregunta: Altres obligacions de tributació, caldrà triar al desplegable entre:
A.

Resposta: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) caldrà emplenar
obligatòriament els camps:

a. Pregunta: Règim per determinar el rendiment de les activitats
econòmiques 2019 en l'IRPF (model 130 o 131)


Resposta: Règim d’estimació objectiva (model 131): no caldrà
emplenar cap altre bloc de dades tributàries. Directament caldrà emplenar el
bloc “Deutes meritats entre l'1/03/2020 i el 30/09/2021 per contractes
subscrits abans del 13/03/2021”.



Resposta: Règim d’estimació directa (model 130) caldrà emplenar
obligatoriament el bloc de dades:

b. Pregunta: Règim per determinar el rendiment de les activitats
econòmiques 2020 en l'IRPF (model 130 o 131).


Resposta: “Règim d’estimació objectiva (model 131)”: no caldrà
emplenar cap altre bloc de dades tributàries. Directament caldrà emplenar el
bloc “Deutes meritats entre l'1/03/2020 i el 30/09/2021 per contractes
subscrits abans del 13/03/2021”.



Resposta: Règim d’estimació directa (model 130) caldrà emplenar
obligatoriament el bloc de dades:
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beneficiari persona física

B.

2.

Resposta: Impost sobre la Renda de no residents (IRNR), en aquest cas els camps
de “regim per determinar” no seran obligatoris.
Caldrà que previament hagueu marcat la casella “Residència fora del territori espanyol” per
indicar que el domicili fiscal està fora de l’estat. Marcar aquesta casella farà obligatori emplenar
el bloc de dades:

Resposta:

NO (és a dir, feu declaracions d’IVA)

Pregunta: Altres obligacions de tributació, caldrà triar al desplegable entre:

A. Resposta: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
caldrà emplenar obligatòriament els camps:

a. Pregunta: Règim per determinar el rendiment de les activitats
econòmiques 2019 en l'IRPF (model 130 o 131)


Resposta: Règim d’estimació objectiva (model 131), no caldrà

emplenar cap altre bloc de dades tributàries. Directament caldrà
emplenar el bloc “Deutes meritats entre l'1/03/2020 i el 30/09/2021
per contractes subscrits abans del 13/03/2021”.


Resposta: Règim d’estimació directa (model 130) caldrà emplenar

obligatoriament el bloc de dades “En el cas d’operacions subjectes a
IVA”:
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beneficiari persona física

b. Pregunta: Règim per determinar el rendiment de les activitats
econòmiques 2020 en l'IRPF (model 130 o 131).


Resposta: Règim d’estimació objectiva (model 131), no caldrà

emplenar cap altre bloc de dades tributàries. Directament caldrà
emplenar el bloc “Deutes meritats entre l'1/03/2020 i el 30/09/2021
per contractes subscrits abans del 13/03/2021”.


Resposta: Règim d’estimació directa (model 130) caldrà emplenar

obligatoriament el bloc de dades “En el cas d’operacions subjectes a
IVA”:

B. Resposta: Impost sobre la Renda de no residents (IRNR), caldrà emplenar el bloc
de dades “En el cas d’operacions subjectes a IVA”:

Bloc “Deutes meritats entre l'1/03/2020 i el 30/09/2021 per contractes subscrits abans
del 13/03/2021”

Important: aquest bloc de dades, tot i no tenir cap camp marcat com obligatori, requereix
que com a mínim un dels camps estigui emplenat.
Si no és així, el formulari no es pot enviar, atès que els ajuts estan destinats a pagar els
deutes pendents a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a
compensar els costos fixos pagats o no pagats, incloses les pèrdues comptables del
període subvencionable.
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beneficiari persona física

Les persones i empreses que es van presentar en alguna de les dues convocatòries anteriors
(en el marc de l'Ordre ECO/127/2021 i de l'ORDRE ECO/153/2021) i complien els requisits
poden realitzar aquesta nova inscripció prèvia, sempre que no hagin percebut l'import màxim
de l'ajut i el deute que declaren sigui complementari al ja declarat a la inscripció prèvia
anterior.
L’ajut concedit no podrà ser en cap cas superior al deute declarat responsablement al
formulari.
El format dels valors econòmics que especifiqueu en aquests apartats han d'anar sense
separació de milers, per exemple: 10123 en lloc de 10.123, i amb un màxim de 2 decimals.
Per exemple: 10123.45 enlloc de 10123,45.
Bloc “Dades bancàries”
Cal informar el codi IBAN del compte corrent del titular de l’ajut. Aquest camp no accepta
que s’indiquin comptes bancaris estrangers.
Bloc “Protecció de dades”
Finalment, caldrà acceptar les condicions relatives a la protecció de dades per poder enviar
el formulari.
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beneficiari persona jurídica

B. Si la persona beneficiària és una persona jurídica
Bloc “Dades d’identificació de la persona, institució o entitat sol·licitant”

Haureu d’emplenar la RAÓ SOCIAL amb les dades que consten a la vostra targeta
d’identificació fiscal. En cas que la raó social indicada al formulari no coincideixi exactament
amb la targeta d’identificació fiscal, el formulari s’enviarà correctament però les dades
proporcionades no coincidiran amb les que té l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
podran ser objecte de comprovació.
Bloc “Dades d’identificació de qui representa la persona jurídica”

És obligatori informar un telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic perquè els
missatges relatius a l’ajut es poden rebre per les dues vies.
Bloc “Adreça”

Cal informar el domicili fiscal del sol·licitant i en cas que l’adreça sigui fora de l’Estat
espanyol, cal marcar la casella “Residència fora de l’Estat espanyol”.
Guia de tramitació Versió 20211109
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beneficiari persona jurídica

Bloc “Objecte de la sol·licitud”

Pregunta: Codi

CNAE és un camp desplegable on cal triar un únic codi de Classificació
Nacional d’Activitats Econòmiques. Al posar el cursor a sobre del camp es desplega una
llista ordenada numèricament dels codis CNAE per poder escollir el codi corresponent. Si
sabeu el codi CNAE, el podeu escriure directament i seleccionar-lo.
A l’ordre d’inscripció no hi ha relació de CNAES annexa perquè s’inclouen tots els CNAES
amb la única excepció dels sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i
d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.

Pregunta: Nombre

de dies d’alta durant l’any 2020 i 2019 al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors: des de l’enllaç “Més informació” podeu accedir als models de
l’Agència Tributària on trobareu la data d’alta per fer el càlcul.
Les dades “Nombre de dies d’alta” es demanen per tal d’acreditar el requisit que les
empreses han d’haver realitzat i declarat l’activitat durant el 2019 i 2020 i que continuen
exercint l’activitat en l’actualitat.
Nombre mitjà de treballadors i treballadores total durant l’any 2020 (model
111) i Nombre mitjà de persones treballadores a Catalunya total durant l’any 2020
(model 111):
En aquests camps indiqueu el nombre mitjà de treballadors de l'any 2020 que hagueu
comunicat en les diferents autoliquidacions corresponent al model 111 que s’hagin practicat
durant l’any 2020.
Pregunta:
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beneficiari persona jurídica

Bloc “Dades del grup consolidat a efectes fiscals”

Pregunta “Formes

part d’un grup que actualment consolida a efectes fiscals (models
220 i 200), si es respon “Sí” es desplega un bloc de dades per informar les dades del grup:

Bloc “Àmbit territorial de la persona sol·licitant”

Pregunta: Grup

professional, empresari o empresa amb domicili fiscal fora de Catalunya
que opera a Catalunya?: si indiqueu “Sí” es desplega un nou bloc de dades per informar
l’adreça de l’establiment permanent a Catalunya. En aquest camp cal indicar l’adreça
completa de l’establiment.
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beneficiari persona jurídica

Bloc “Ajuts sol·licitats en el marc del RDL 5/2021, de 12 de març”

Pregunta: S’han

sol·licitat o se sol·licitaran ajuts a altres territoris diferents del domicili
fiscal? si indiqueu “Sí”, voleu dir que també heu demanat o demanareu ajuts en el marc del
RD 5/2021 a altres comunitats autònomes.
Bloc “Règim tributari de la persona sol·licitant”

Pregunta: Realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes d’IVA o bé si aplica el

règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA
cal triar “Sí” o “No” al desplegable, en funció de la resposta apareixan uns camps relatius a la tributació com
obligatoris o uns altres:

1. Resposta:

SI (sense IVA)

Pregunta: Altres obligacions de tributació, caldrà triar al desplegable entre:

A. Resposta: “Impost de Societats (IS)” caldrà emplenar obligatòriament el bloc de dades:

En el cas que no es disposi aquesta dada dels models indicats, caldrà indicar l’import net de la xifra
de negocis d’ambdós exercicis que es correspon amb la definició de la casella 255 del model 200
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beneficiari persona jurídica

per a societats i no residents amb un sol establiment permanent; o bé les definicions de les caselles
987 per grups d’entitats i 988 per a no residents amb més d’un establiment permanent.

B. Resposta: Impost sobre la renda de persones no residents , caldrà que prèviament
hagueu marcat la casella “Residència fora del territori espanyol” per indicar que el domicili
fiscal està fora de l’estat. Marcar aquesta casella farà obligatori emplenar el bloc de dades:

2. Resposta: NO (les meves operacions estan subjectes a declaracions d’IVA)
Pregunta: Altres obligacions de tributació,
Caldrà triar al desplegable i independentment de la resposta al desplegable “Altres
obligacions de tributació”, caldrà emplenar obligatòriament el bloc de dades “En el cas
d’operacions subjectes a IVA”:

Bloc “Deutes meritats entre l'1/03/2020 i el 30/09/2021 per contractes subscrits abans
del 13/03/2021”

Important: aquest bloc de dades, tot i no tenir cap camp marcat com obligatori, requereix
que com a mínim un dels camps estigui emplenat.
Si no és així, el formulari no es pot enviar, atès que els ajuts estan destinats a pagar els
deutes pendents a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a
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compensar els costos fixos pagats o no pagats, incloses les pèrdues comptables del
període subvencionable.
Les persones i empreses que es van presentar en alguna de les dues convocatòries anteriors
(en el marc de l'Ordre ECO/127/2021 i de l'ORDRE ECO/153/2021) i complien els requisits
poden realitzar aquesta nova inscripció prèvia, sempre que no hagin percebut l'import màxim
de l'ajut i el deute que declaren sigui complementari al ja declarat a la inscripció prèvia
anterior.
L’ajut concedit no podrà ser en cap cas superior al deute declarat responsablement al
formulari.
El format dels valors econòmics que especifiqueu en aquests apartats han d'anar sense
separació de milers, per exemple: 10123 en lloc de 10.123, i amb un màxim de 2 decimals.
Per exemple: 10123.45 enlloc de 10123,45.
Bloc “Dades bancàries”
Cal informar el codi IBAN del compte corrent del titular de l’ajut. Aquest camp no accepta
que s’indiquin comptes bancaris estrangers.
Bloc “Protecció de dades”
Finalment, caldrà acceptar les condicions relatives a la protecció de dades per poder enviar
el formulari.
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Validació i tramesa del formulari
Si el formulari conté errors, s’obrirà un missatge i es marcaran en vermell aquells camps que
s’han d’emplenar obligatòriament o modificar.

Si el formulari s’ha emplenat correctament, en prémer “Enviar” la sol·licitud, es registra
l’entrada en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.
És en aquest moment que la sol·licitud es considera presentada davant l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
A aquest efecte, es genera un avís que indica que “El formulari de sol·licitud s’ha enviat
correctament” i es mostra el número i data de registre de la sol·licitud.

Des d’aquesta mateixa finestra també és possible descarregar l’acusament de rebuda de la
sol·licitud. L’acusament inclou les dades de registre i una còpia del formulari enviat.

Guia de tramitació Versió 20211109
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Us recomanem que deseu al vostre ordinador totes les evidències dels processos de
tramitació.
En posterioritat a la finalització del tràmit, rebreu un correu electrònic a l’adreça de correu
que hagueu indicat al formulari i que us confirmarà que la sol·licitud s’ha rebut correctament i
on es comunicarà quin és l’id del tràmit per poder accedir a l’Àrea Privada.
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L’enllaç d’aquest correu electrònic us portarà directament a l’Àrea Privada on caldrà que us
identifiqueu amb un mecanisme vàlid d’identificació per accedir com a empresa o
autònom/a al vostre tràmit dins l’Àrea Privada de Canal Empresa.

També podeu accedir a l’àrea privada de canal empresa des de l’enllaç sempre
disponible a la part superior del portal.
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