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Circular 20/22 – 3 d’abril de 2020 
 

Coronavirus: Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova 

la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, 

persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a 

conseqüència de la COVID-19 

 
 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que avui al DOGC número 8103, s’ha publicat la Resolució 

TSF/806/2020 amb les bases de la convocatòria de la sol·licitud de l’ajut de 2.000 

€, destinat a les persones treballadores autònomes. S’adjunta la disposició en 

aquest comunicat i a continuació us indiquem en què consta:   

 

Ø Finalitat: Compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores 

autònomes, persona física amb activitats econòmiques, per a les quals s’ha 

decretat el seu tancament arran del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.  

Ø Beneficiaris: Persones treballadores autònomes, donades d’alta com a 

treballadores autònomes al RETA amb domicili fiscal, i si s’escau, el centre de 

treball a Catalunya.    

Ø Requisits: 

o Ser persones treballadores autònomes,  

o NO s’inclouen els treballadors autònoms 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.  

o No disposar de fons alternatius d’ingressos.  

o 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 
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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.   

o Complir totes les obligacions tributàries. 

o Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer 

trimestre del 2020.  

o 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. Els que tinguin una antiguitat inferior a 1 any en 

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

RETA.  

Ø Quantia de l’ajut: Fins a un màxim de 2.000 euros que s’abonarà en un 

únic pagament per avançat, sense exigència de garanties.  

Ø Determinació de l’import de l’ajut: En base als ingressos per facturació i 

a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l’activitat 

per compte propi. El resultat econòmic del mes de març ha de ser inferior a 

950 €, i haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte el 

mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos 

anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA 

inferior a un any. 

Ø Termini de presentació de la sol·licitud de l’ajut: del 6 d’abril fins al 5 

de maig   

Ø Procediment de resolució: Concurrència no competitiva i es resol fins a 

exhaurir els 7.500.000 € destinats a aquest ajut. Es resoldrà en un termini 

màxim d’1 mes comptat des de l’endemà de la data de finalització del termini 

de presentació de sol·licituds (el 5 de maig). Si passat aquest termini no s’ha 

dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per 

silenci administratiu.  

Ø Com sol·licitar l’ajut: Telemàticament a través d’un enllaç que estarà a 

disposició properament en aquesta pàgina web: 

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

afectades-coronavirus/ 
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Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació, 


