
MESURES ECONÒMIQUES DAVANT LA CRISIS DEL COVID-19:

Ajuts a autònoms:

En el RDL 7/2020 en el seu article 14 estableix l’aplaçament dels deutes tributaris per a totes aquelles 
empreses que durant el 2019 hagin tingut menys de 6 milions d'Euros, les mesures que proposen són:
 

- Aplaçament de 6 mesos dels deutes tributaris
- Els 3 primers mesos no meritaran interessos

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf

Disposició addicional tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma:
 
- Suspensió dels terminis administratius
- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf

Requisits:
1. Donat d’alta  amb domicili fiscal a Catalunya
2. Demostrar reducció dràstica i involuntària d’ingressos
3. Per a l’avaluació s’analitzaran ingressos de l’any anterior
4. En el cas que no portin un any d’antiguitat es faran comparatives mensuals
5. És incompatible amb altres ajuts amb la mateixa destinació

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

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383442/treball-afers-socials-families-destinara-75-m-euros-ajut-al-treballadors-

autonoms-afectats-economicament-pel-coronavirus?

fbclid=IwAR3TQ6O10nXuGZ5mLkrK_ARNcnV83QNIP2eqzjG6FBw3dkhSVjVtSjdAo2k

La Generalitat de Catalunya ha anunciat ajudes pels autònoms, com a conseqüència de la crisi del 
coronavirus.
Es destinaran 7,5 milions d’euros. Que aquestes ajudes són complementàries a les que pugui aplicar el 
govern espanyol
L’ajut es concreta en:

https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-treball-autonom.pdf

Ajut:
1. Màxim 2.000€ per persona autònoma
2. Les sol·licituds a partir de l’1 d’abril
3. L’import es calcularà cas per cas

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383442/treball-afers-socials-families-destinara-75-m-euros-ajut-al-treballadors-autonoms-afectats-economicament-pel-coronavirus?fbclid=IwAR3TQ6O10nXuGZ5mLkrK_ARNcnV83QNIP2eqzjG6FBw3dkhSVjVtSjdAo2k
https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-treball-autonom.pdf


MESURES ECONÒMIQUES DAVANT LA CRISIS DEL COVID-19:

Font: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

La poden demanar els autònoms que pel Decret estan obligats a suspendre la seva activitat o bé que 
puguin demostrar una reducció d’ingressos igual o superior al 75 %, en cas que faci menys d’un any amb 
una mitjana dels mesos en actiu.

És important tramitar la �rma electrònica per poder realitzar tràmits davant de l'administració

EL SERVEI D'INICIATIVES ECONÒMIQUES US MANTINDRÀ INFORMATS

També es preveu crear una línia d’avals al finançament de les empreses, tot i que aquest acord s’ha de 
desenvolupar, encara, pel Consell de Ministres.

Al Real Decret Llei 8/2020 del 17-03-2020 de Mesures Urgents Extraordinàries per fer front al 
impacte econòmic i social del COVID19.
L’article 17 contempla la possibilitat de declarar el cessament de l’activitat durant un mes, o fins 
que finalitzi l’estat d’alarma declarat. Això comporta poder cobrar la prestació extraordinària per 
cessament de l’activitat (atur dels autònoms).

1.
2.
3.

4.

Requisits:
1. Donat d’alta

No ha de donar de baixa a Hisenda el model 036
Estar obligat a suspendre l’activitat o haver reduït la facturació en un 75%
Ha d’estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social, si no ho està s’ha de posar al corrent en el 
termini de 30 dies
Aquest ajut és incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social

En el següent link us indiquen el procediment per poder sol·licitar la firma electrònica
 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certifica

do_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ayuda_tecnica___Cl_ve_PIN/Como_registrarse_en_Cl_ve_PIN/Registro_por_internet_con_CSV/Registr

o_por_internet_con_CSV.shtml

Informació actualitzada: 22/03/2020

1.
2.
3.

Ajut:
1. La duració del cobrament de la prestació serà d’un mes, que es podrà prorrogar en cas que també es 
prorrogui l’estat d’alarma

L’import serà del 70% de la base reguladora de les cotitzacions d’autònom
Durant aquest període de temps, no pagarà les cotitzacions
Es podrà sol·licitar la prestació de manera immediata, en el cas dels obligats a fer tancament de 
l’activitat. En el cas de d’haver de justificar pèrdues en la facturació quan finalitzi el període

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ayuda_tecnica___Cl_ve_PIN/Como_registrarse_en_Cl_ve_PIN/Registro_por_internet_con_CSV/Registro_por_internet_con_CSV.shtml

