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Inf. Núm. 41 COVID-19

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
Barcelona, 5 d'abril de 2020.

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8.103 de 3 d'abril de 2020, la
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, pera la compensació de pèrdues econòmiques
com a conseqüència de la COVID-19.
Mitjançant l'art. 15 del Decret llei 7/2020, 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 tributaria i
econòmica, s'establia un ajut en forma de prestació econòmica única, de fins a 2.000 euros per a les
persones treballadores autònomes -persona física-, en situació d'alta al règim especial dels 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 , pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants 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.
El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins
a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de
presentació, i una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret
a l'obtenció de l'ajut.
A partir del proper dilluns, 6 d'abril, ja es podrà sol·licitar l'ajut extraordinari del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per a les persones treballadores autònomes que s'han vist
afectats econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19.
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o
privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.
Mitjançant la present Resolució s' aprova la convocatòria d'ajuts en forma de prestació econòmica única per a
les persones treballadores autònomes persones físiques.

-

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros i també ha d'haver experimentat
una reducció igual o superior al 350 euros respecte al resultat del 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.
Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta)
és igual o superior a 950 euros, tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març
de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.
En el cas de que el resultat del mes de marc de 2020 sigui positiu, l'import de l'ajut es determina calculant
la diferència entre 950 euros i el resultat.
En el cas de que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l'import de l'ajut és de 950 euros.
En el cas de que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l'import es calcula en base a la suma
de les pèrdues obtingudes més 950 euros.
Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta)
és inferior a 950 euros, l'import de l'ajut garantirà un import equivalent al resultat obtingut en aquell
període, i es calcularà en base al resultat obtingut al mes de març de 2020.
2. Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva
L'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva
activitat consignat al model 131 "IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva" de l’Agència
Tributària del primer trimestre de 2020.
L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador
autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.
lmport màxim i procés de concessió
L'import màxim que es destina a aquests ajuts és de 7.500.000,00 euros a càrrec del pressupost de la Direcció
General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a
exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació, i
una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.
Aquest procediment no resta suspès d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial
Decret 463/2020 de 14 de març.
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Pagament, justificació i incompatibilitats

-

L'import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.
L’òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut requerirà la
documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, d'acord amb el Pla de
verificació i control aprovat pel departament.
La comprovació de la documentació requerida s’efectuarà pels òrgans administratius corresponents dins
l'exercici pressupostari de la concessió de l'ajut.
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o
privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.
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