
 

 

 
 
 

NOVES MESURES COVID-19 AGÈNCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA 
 
 
 
 
Els informem que s’ha publicat el Decret llei 7/2020 (DOGC núm. 8089, de 

19.3.2020), 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 tributària i econòmica. 

  

Aquest Decret llei, d'acord i en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, 

conté determinades previsions en matèria de gestió tributària per tal de garantir el 

principi de seguretat jurídica davant la declaració de l'estat d'alarma establert 

arran de la situació sanitària provocada pel COVID-19. 

 

Al capítol IV es publica, una mesura anunciada amb anterioritat, “Previsions en 

matèria econòmica”, i concretament a l’article 15, “Compensació de pèrdues per 
al treball autònom a Catalunya”, els recordem en que consisteix: 

 

 S'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de 

fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en 

situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i 

amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en 

activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix 

el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció 

dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes 

del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons 

alternatives d'ingressos.  
 

Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de 

març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de 

persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la 

comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a 

l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà 

incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o 

privats, destinat a la mateixa finalitat. 

  

Al capítol V, “Previsions en matèria tributària”, i concretament a l’article 

14, “Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs”, el Decret 

estableix que: 

  

En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs 

cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels 

esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el 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 provocada pel COVID-19. 

  

Com sempre restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

 


