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AJUDES ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS i PROFESSIONALS 

Actualment hi ha dues línies d’ajudes pels treballadors autònoms per tal de compensar les pèrdues econòmiques 

ocasionades pel Covid-19, l’autonòmica de la Generalitat i l’estatal de la Seguretat Social.  

 

AJUDA AUTONÒMICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Es dirigeix als treballadors autònoms i persones físiques que hagin hagut de tancar la seva activitat econòmica a causa 

del Reial Decret 463/2020 del 14 de març i que a la vegada puguin acreditar una reducció dràstica i involuntària de la 

facturació.  

L’ajuda serà d’una prestació única de fins a 2.000€ depenent de la pèrdua justificada a l’hora de la sol·licitud i mai serà 

inferior a 100€. 

Requisits: 

- Treballadors autònoms i persona física. No s’inclouen treballadors autònoms societaris ni familiars 

col·laboradors. 

- Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, Generalitat i Seguretat Social. 

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

- Tenir el domicili fiscal i centre de treball a Catalunya. 

- Haver suspès l’activitat a causa del RD 463/2020 o haver tingut una reducció dràstica i involuntària de la 

facturació en comparació del mateix mes de l’any anterior o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos 

anteriors (en cas d’alta al RETA posterior a l’1 de març de 2019), pels efectes del Covid-19.  

Termini: 

- El termini per la presentació de la sol·licitud és la d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació 

de la resolució al DOGC, és a dir, a partir del 6 d’abril. La sol·licitud està disponible a l’apartat de Tràmits de la 

web de la Generalitat de Catalunya. 

- Per part de l’Administració, el termini màxim per notificar i emetre una resolució serà d’un mes a comptar des de 

la finalització del termini de presentació de sol·licituds.  
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Aquesta ajuda serà incompatible amb qualsevol altra ajuda destinada a la mateixa finalitat.  

AJUDA ESTATAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Es dirigeix als treballadors autònoms per cessament de la seva activitat a causa del RD 463/2020 o que hagin patit una 

reducció d’almenys el 75% dels seus ingressos de març del 2020 respecte la mitjana dels últims 6 mesos. La prestació 

serà del 70% de la base de cotització i serà compatible amb qualsevol altra ajuda que l’autònom vingués percebent o 

bonificació com la tarifa plana que no perdria quan reprengués l’activitat. Els autònoms que s’acullin a aquesta prestació 

no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat Social corresponent a la part no treballada. Tampoc veuran reduït 

els períodes de prestació per cessament d’activitat que haguessin tingut dret en un futur. 

 

Requisits:  

- Autònoms que hagin vist tancat el seu negoci a causa de l’aplicació de l’estat d’alarma. 

- Autònoms que hagin patit una reducció de al menys un 75% del seus ingressos de març de 2020 respecte la 

mitjana dels últims 6 mesos 

- Estar afiliat al RETA en la data de la declaració de l’estat d’alarma 

- Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si aquest requisit no es complís, es disposa 

d’un termini improrrogable de trenta dies natural per regularitzar-ho. 

Termini: 

- El termini per la presentació va començar l’1 d’abril en el supòsit que l’activitat no estigués suspesa via RD i es 

volgués justificar una reducció dràstica dels ingressos. En el cas de cessament d’activitat, ja es podia sol·licitar 

amb anterioritat. Finalitza el 31 de Maig. 

 

Aquesta ajuda serà incompatible amb qualsevol altra ajuda de la Seguretat Social. 

  

 

 

 

 

Ribas·Àlvarez Assessors i Consultors S.L. 


