
   

1. Ajuts a autònoms de fins a 2.000€ - Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat). 

1. Tipus d'ajut:  

Un únic pagament de fins a màxim 2.000€  

L’import de l’ajut no pot ser inferior a 100€ ni superior a 2.000€.  

2. Beneficiaris:  

Persones treballadores autònomes –persona física- inscrites en el règim 

especial d'autònoms de la Seguretat Social (RETA) que tinguin domicili 

fiscal i, desenvolupin la seva activitat econòmica a Catalunya, 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. En el 

cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA 

inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual 

des de l'alta al RETA. 

3. Quines persones treballadores autònomes no poden accedir a aquest 

ajut?: 

 Les que són 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. 

 

 Les que són perceptores de qualsevol altra ajuda, prestació o subsidi. 

4. Requisits per accedir a l’ajut: 

 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  o bé disposar de la corresponent resolució de 

pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus 

deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.  

 Estar donat d’alta al RETA, com a mínim durant  el primer trimestre de 2020. 

 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 l’estat d’alarma 

per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVIDF-19, 

modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. 

 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, com a 

conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores 

autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació es farà 

amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA. 

 En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la 

Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, 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 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. 

5. Quan es podrà demanar?: 

Estarà obert des del dia 6 d’abril fins el 5 de maig. Podeu descarregar-vos el 

formulari des de la fitxa del tràmit. 

6. Com tramitar-la?:  

 

Telemàticament, a través del següent enllaç: 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTe

mes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692&tn=&p=
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7922/1754753.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?category=768a4f52-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?category=768a4f52-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1


   
 

 

7. Com sabré si se’m concedeix l’ajut? : 

 

Es preveu que la resolució de concessió o denegació de l’ajut es dicti com a 

molt tard el 6 de juny de 2020 i es publicarà al Tauler electrònic de la 

Generalitat. La persona beneficiària de l’ajut rebrà simultàniament a l’adreça de 

correu electrònic que ha indicat en la seva sol·licitud el missatge següent: “S’ha 

notificat la resolució pel mitjà establert a les bases que regeixen aquests ajuts. 

Si la notificació es realitza mitjançant la publicació en seu electrònica la podeu 

consultar a  : https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html”. 

 

 

8. Normativa aplicable:   

Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 

Reial Decret 465/2020, de 17 de març. 

Decret Llei 7/2020, de 17 de març. 

TSF/806/2020, de 2 d'abril. 

 

9. Altres dades d’interès 

   

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-

empresa/autonoms/ 

 

Telèfon: 93 228 57 57 /   93 622 04 00  /  012 

 

Bústia de correu: treballautonom.tsf@gencat.cat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 6/04/2020 

http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692&tn=&p=
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=871223
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf
http://https/treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/
http://web.gencat.cat/ca/contacte/012/index.html
mailto:treballautonom.tsf@gencat.cat

