
 
 

 
 

  

 

  

  

  

 

Barcelona, 6 d’abril de 2020 

 

Mitjançant la Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril del Departament de Treball, 

Assumptes Socials i Famílies de Catalunya s'aprova la convocatòria d'ajudes per a 

les persones treballadores autònomes, persones físiques, per a la compensació de 

pèrdues econòmiques a conseqüència de la COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
  

 

El Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 

salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributaria i 

econòmica, VEURE CIRCULAR VIII va establir una ajuda en forma de prestació econòmica per un 

import màxim de fins a 2.000 euros, per a persones treballadores autònomes amb domicili fiscal a 

Catalunya, a l'efecte de compensar les pèrdues econòmiques derivades dels efectes del COVID-

19. 

A fi de fer efectiva la referida prestació, es concreten els requisits d'accés a la mateixa en els 

següents termes: 

Requisits de las persones beneficiaries 

o La persona treballadora beneficiària ha de ser persona física i haver estat d'alta en el 

RETA, almenys durant el primer trimestre de 2020. S'exclouen els treballadors autònoms 

socis de societats mercantils, societats civils privades, comunitats de béns, cooperatives o 

societats laborals, membres d'òrgans d'administració i treballadors autònoms 

col·laboradors d'aquestes.  

o No s'haurà de disposar de fons alternatius d'ingrés. Així mateix, la base imposable de 

l'última declaració de la renda disponible corresponent al sol·licitant haurà de ser igual o 

inferior a 25.000.- euros.  

o Des del moment de la presentació de la sol·licitud i fins al moment de rebre qualsevol 

pagament, el beneficiari haurà de complir amb les seves obligacions tributàries estatals i 

autonòmiques, i les obligacions amb la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent 

resolució de prorroga o situació especial dels deutes.  

o El beneficiari haurà de tenir el domicili fiscal, i si escau el centre de treball, en un 

municipi de Catalunya.  

o El beneficiari haurà d'haver suspès l'activitat econòmica en virtut del Reial Decret 

463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'Estat d'alarma i les normes que el 

desenvolupen.  

o Haver sofert una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació el mes de març 

de 2020, a conseqüència del COVID-19.  

o Així mateix, podran ser beneficiàries de l'ajuda, les persones joves beneficiàries de 

subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el Programa Garantia 

Juvenil per a l'any 2019, que, en data d'1 de març de 2020, els hagi finalitzat l'àmbit 

temporal d'aplicació de l'ajuda.  

http://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2015/08/NOTA-INFORMATIVA-VIII-MESURES-DURGENCIA-COVID19.pdf


 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
  

 

Quantia i determinació de l’ajuda  

La quantia de les ajudes oscil·larà entre un mínim de 100 euros i màxim de 2.000 euros  que 

es determinarà depenent de la forma de tributació de la persona treballadora autònoma. En el 

supòsit de sistema d'estimació directa: 

o Persones donades d'alta en el RETA abans de l'1 de març de 2019: es basarà en el 

resultat del mes de març de 2020 i el mes de març de 2019. 

o Persones donades d'alta en el RETA a partir de l'1 de març de 2019: l'import de l'ajuda es 

basarà en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana dels resultats des de la data 

d'alta en el RETA.   

La determinació de l'import del resultat econòmic s'efectuarà sobre la base dels ingressos per 

facturació i a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculats a l'activitat per compte 

propi. El resultat econòmic del mes de març de 2020 haurà de ser inferior a 950 euros i haver 

experimentat una reducció igual o superior al 35%.  

Per als casos d'estimació objectiva l'import es calcularà sobre la base del rendiment net anual 

establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat en el model 131 de l'Agència 

Tributària del primer trimestre de 2020. 

Procediment de concessió i pagament 

o El procediment ha de tramitar-se mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.  

o El procediment de concessió de l'ajuda és de concurrència no competitiva, fins a esgotar 

el crèdit disponible destinat que ascendeix a 7.500.000,00 euros.  

o Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació  i, en conseqüència, quan 

s'esgoti el pressupost, la presentació de la sol·licitud no donarà dret a l'obtenció de l'ajuda.  

o El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes, des del dia 6 d'abril fins al dia 5 de 

maig.  

o L'administració haurà de resoldre en el termini d'un mes des de de l'endemà a la data de 

finalització de presentació de les sol·licituds. En el supòsit de no dictar-se resolució expressa 

s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu.  

o El pagament de la subvenció serà abonarà en un únic pagament avançat.  

o L'ajuda és incompatible amb qualsevol altra prestació que tingui la mateixa finalitat.  



 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
  

 

La resolució completa pot consultar-se en el següent enllaç 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que pugui 

produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf

