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43. Ajut per al manteniment de l'activitat 
econòmica enfront la COVID-19 per a persones 
treballadores autònomes individuals o membres 
d'una microempresa 

 

Objecte:  

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment 
de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les 
persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes 
de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19. 

 

Beneficiaris i requeriments  

A persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que 
exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb 
persones contractades. 

També poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques 
donades d'alta com a treballadores autònomes, en aquests casos el número màxim de socis 
és de 3. En tots els casos la suma de persones treballadores autònomes i persones 
contractades per compte aliè no pot ser superior a 6. 

Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents: 

a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de 
manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents 
convocatòries. 

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible 
de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema 
de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable 
corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.  
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d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar 
l'import de 13.125 euros. 

 

 

Quantia de l’ajut  

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic per un import fix de 2.000 euros.  

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o 
subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts 
a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de 
Garantia Juvenil per a l'any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament 
o retenció. 

 

Termini i procediment de sol·licitud 

El termini s'inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de 

novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària. 

La tramitació es fa a través d’internet a Canal empresa  

Aquest tràmit només pot presentar-se amb signatura digital, DNI electrònic o el Certificat 

IdCat titularitat de l'empresari. 

 

 

Més informació 

Canal empresa 

 
RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria 
d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores 
autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part 
d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la 
COVID-19 (ref. BDNS 531661). 
 
DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la COVID-19 
(DOGC núm. 8263, publicat el 04/11/2020) 
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