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Circular 20/194 – 4 de novembre de 2020 

 

Coronavirus: Decret Llei 39/2020, de mesures de caràcter social 

COVID-19 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Us informem que al DOGC d’avui s’ha publicat el Decret Llei 39/2020, de 3 de 

novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 

conseqüències de la COVID-19. S’adjunta la disposició.  

 

D’aquest Decret Llei se’n destaca el següent: 

 

Mesures per a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les 

persones treballadores autònomes que formin part de microempreses: 

 

 Objecte de l’ajut: Prestació econòmica per un import fix de 2.000 euros, 

amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les 

persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones 

treballadores autònomes que formin part de microempreses, afectades per la 

pandèmia de la COVID-19.  

 

 Quin se’n pot beneficiar: 

o Autònoms donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms 

(RETA) que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a 

títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden 

sol·licitar l’ajut si la suma de treballadors autònoms i persones 

contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, 

prenent com a referència la mitjana de l’any anterior. 
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o Autònoms donats d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al 

RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol 

individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden 

sol·licitar l’ajut si la suma de treballadors autònoms i persones 

contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, 

prenent com a referència la mitjana de l’any anterior. 

o Autònoms de les dues modalitats anteriors que han constituït una 

empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb 

altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a 3, d’acord amb 

la mitjana de socis de l’any anterior. No poden sol·licitar l’ajut, si la 

suma de treballadors autònoms i persones contractades per compte 

aliè de la unitat de negoci és superior a 6, prenent com a referència 

la mitjana de l’any anterior. 

o Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o amb 

una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la 

cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis. No poden 

sol·licitar l’ajut si la suma de les persones sòcies i persones 

treballadores no sòcies és superior a 6, prenent com a referència la 

mitjana de l’any anterior. 

 

 Quins són els requisits: 

o Domicili fiscal en un municipi de Catalunya 

o Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema 

alternatiu al RETA de manera interrompuda.  

o La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones 

físiques ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al 

sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part 

de la base imposable corresponent al sol·licitant, en el cas d’acolir-se 

al sistema de tributació conjunta. 

o El rendiment net de l’activitat dels 3 primers trimestres de 2020 no ha 

de superar l’import de 13.125 euros.  
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 Quan es poden sol·licitar els ajuts: quan s’hagi publicat la resolució de l’ajut, 

que segurament serà aquesta mateixa setmana.  

 

El Decret llei entra en vigor avui mateix 4 de novembre de 2020.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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