
 

 

Convocatòria d'ajuts per a les persones 

treballadores autònomes, persona física, per a la 

compensació de pèrdues econòmiques a 

conseqüència del COVID-19 

 

Característiques de l’ajut 

L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les 

pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats 

econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament i que a l'hora acreditin una 

reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del 

Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos. 

 

Persones Beneficiàries 

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes, 

persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball 

Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a 

Catalunya, que reuneixin els requisits que s’estableixen a la convocatòria 

 

Requisits  

 Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen els autònoms 

societaris ni els autònoms col·laboradors. 

 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 en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual 

quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas 

d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

 Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions 

davant la Seguretat Social. 

 Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020. 

 Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la 

subvenció en un municipi de Catalunya. 

 



 

 

 Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'estat d'alarma 

per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 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, a conseqüència 

dels efectes del COVID-19. 

 

Quanties dels ajuts 

La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros. 

 

 

Procediment de concessió 

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol 

fins a exhaurir el crèdit disponible. 

 

 

Sol·licituds 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de 

les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu 

electrònica de la Generalitat de Catalunya. 

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la 

Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació 

Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

 

 

Termini de presentació de les sol·licituds 

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

l’endemà a la data de publicació de la resolució al DOGC, és a dir, fins al 4 de maig de 2020. 

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes 

electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a 

terme durant els tres dies hàbils consecutius següents. 

 
 

Més informació AQUÍ 

http://tramits.gencat.cat/
http://canalempresa.gencat.cat/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf

