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10. Línia d’ajuts per a les persones 

treballadores autònomes afectades 

econòmicament pel coronavirus
 

Beneficiaris 

Persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció 

dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del 
coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en 
activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no 
disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. 

 

Requisits 

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits: 

a) Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen els 
treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils 
privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els 
membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i 
treballadores autònoms col·laboradors. 

b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base 
imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques 
disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros. 

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les 
obligacions davant la Seguretat Social. 

d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre 

del 2020. 
e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona 

sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya. 
f) En el cas de ser beneficiari de la subvenció del programa de Garantia 

Juvenil 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de 
març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut 
atorgat en l'esmentada subvenció (és a dir, si la data d’alta com a  autònom 
va ser entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 de març 2019). 

g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de 
l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
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l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. 

h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en 
el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any 
anterior. En el cas de persones treballadores autònomes amb una 
antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels 
resultats mensuals des de l'alta al RETA. 

 

Tipus de mesura 

Ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la 

partida pressupostària de 7,5 milions d'euros.  

És incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció 

públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat. 

 

Import 

Fins a un màxim de 2.000€ (i un mínim de 100€).  

L’import es determinarà per diferència entre el resultat econòmic del mes de 

març 2019 (prenent com a màxim un benefici de 950€) i el mes de març 2020, 

calculat amb el document Excel d’estimació d’ingressos i despeses (document 

G146NTA-107), tenint en compte que: 

1. El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 

euros. 

2. Ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al 

resultat del mes de març de 2019 

Per a activitats iniciades a partir de l’1 de març de 2019, el resultat del mes de 

març de 2020 es compararà amb la mitjana dels resultats des de l’alta fins al mes 

de febrer de 2020. 

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema 

d'estimació objectiva, l'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual 

establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF 

Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del 

primer trimestre de 2020. L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels 

dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o 

ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica. 

 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1
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Terminis 

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'un mes a comptar 

des del dia següent a la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC. És a dir, 

des del 6/04/2020 al 5/05/2020. 

 

Procediment 

La sol·licitud es farà telemàticament, a través del web 
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-
coronavirus?moda=1 
 

Per  sol·licitar l’ajut només cal presentar el formulari de sol·licitud que inclou 

les declaracions responsables de compliment dels requeriments per a ser-ne 

beneficiari. No obstant, caldrà conservar la documentació que acredita els valors 

dels ingressos obtinguts i les despeses suportades durant el darrer any i fins a la 

data de presentació de la sol·licitud, per poder-la aportar quan el Departament 

de Treball dugui a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades 

declarades a la sol·licitud. 

 

Altres 

Aquest ajut és incompatible amb la prestació extraordinària de cessament 

d’activitat.  

 

Més informació 

Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les 

persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues 

econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-

coronavirus/ 

Telèfon: 93 622 04 00 

 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

