AJUDES, PRESTACIONS I MESURES ADREÇADES A PERSONES
TREBALLADORES EN RÈGIM D’AUTÒNOMS
ORGANISME: DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Línia d’ajuts com a resposta urgent a les persones treballadores autònomes de Catalunya davant
la situació sanitària excepcional, que ha obligat al confinament, aïllament de persones i aturada
d'activitats.

PRESTACIÓ DE FINS A 2.000 €: Per a persones treballadores autònomes que acreditin una reducció
dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus, 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.

ACREDITACIÓ DE PÈRDUES ECONÒMIQUES: Les pèrdues econòmiques s’acreditaran comparant
els ingressos del març de 2020 amb el març del 2019. 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.

QUI HO POT SOL·LICITAR: Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física
inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social.
No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats
laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així
com familiars de socis i religiosos.

REQUISITS:
-

-

-

No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imponible 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 imponible 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.

INCOMPATIBILITATS:
-

L’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció
per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps (p.ex. Prestació extraordinària per
cessament de l'activitat)

SOL·LICITUDS:
Sol·licituds a partir de l’6 d’abril fins al 5 de maig de 2020 , per via telemàtica:
- https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus

DATES PREVISTES DE PUBLICACIÓ DE LA CONCESSIÓ:
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 un missatge
informatiu.

Servei d'atenció per a més informació sobre la línia d'ajuts: Telèfon: 93 228 57 57 Bústia de correu:
treballautonom.tsf@gencat.cat
Preguntes freqüents: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-iempresa/autonoms/
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ORGANISME: MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als afectats per la declaració d'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada per COVID-19. Autònoms.

PERSONES DESTINATÀRIES:
Podran sol·licitar aquest nou subsidi, similar al de cessament d'activitat, aquells autònoms o
autònomes, l'activitat de la qual queda suspesa per la declaració de l'estat de l'alarma o la
facturació del qual en el mes anterior la prestació es redueix almenys en un 75% respecte a la
xifra mitjana del semestre anterior.

REQUISITS:
-

Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim
Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim
Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

-

En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma,
acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 por cent, en relació amb
l’efectuada en el semestre anterior.
Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no
fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació i poder
accedir a aquesta protecció.

-

QUANTIA:
Aquesta prestació, que serà incompatible amb qualsevol altra prestació de la seguretat social,
tindrà un import del 70% de la base reguladora, encara que no s'hagi complert el termini mínim
d'accés al cessament de la prestació d'activitat. La durada d'aquesta prestació extraordinària serà
d'un mes, podent prorrogar-se fins a l'últim mes en què finalitzi l'estat de l'alarma, en cas que
s'ampliï. El temps de la seva recepció s'entendrà citat i no reduirà els períodes de prestació de
rendiments als quals pugui tenir dret el beneficiari en el futur.

ALTRES DADES D’INTERÈS:
També podran sol·licitar la prestació els professionals autònoms que tinguin amb treballadors/es
a càrrec. En aquest cas, poden processar un ERTO per aquests i, al mateix temps, accedir a aquesta
prestació extraordinària. L'objectiu d'aquestes mesures és que l'ocupació es pugui recuperar tan
aviat com sigui possible després d'haver superat aquesta situació excepcional.

SOL·LICITUD:
Per accedir a aquesta nova prestació, el beneficiari s'ha de posar en contacte amb la Mútua
habitual* amb què es cobreixen les contingències professionals; l'ISM, en el cas del règim especial
dels treballadors del mar o de la SEPE, en els supòsits en què tinguin cobertura amb l'Institut
Nacional de la seguretat social (INSS).
* Llistat de Mútues col·laboradores amb la Seguretat
social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/39641/

Social:

http://www.seg-

PREGUNTES FREQÜENTS
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nuevaprestacion-extraordinaria-para-autonomos/
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