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MESURES ECONÒMIQUES I LABORALS  PER AUTÒNOMS  

DERIVADES DE L’ESTAT D’ALARMA A CONSEQÜÈNCIA DE COVID-19 

 

AJUDA FINS A 2000€ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Destinada a autònoms amb activitats les quals autoritats sanitàries han decretat el 

tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. 

 

Requisits: 
 

1. Alta Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al menys el primer 

trimestre de l’any 2020. 

2. Domicili fiscal a Catalunya 

3. Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb 

el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores 

autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà 

amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA. 

4. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació 

del 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. Exigeix el tancament 

5. Estar al corrent de tributs i Seguretat Social. 

6. En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la 

normativa de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al 

programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019: 

- Han d’haver finalitzat l’àmbit temporal pel qual es concedia l’ajut: per 

exemple, l’ajut es concedia de abril 2019 a abril 2020 (no hi podran optar) 

- En cas d’haver rebut l’ajut del Programa de Garantia Juvenil per 

l’autoocupació de l’any 2019, només es pot demanar aquest ajut si la data 

d’alta com a  autònom va ser entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 de març 2019. 

7. En cas de fons alternatius d’ingressos, la declaració de la renda haurà de ser 

sigui igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació 



   
 

2 

 

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. 

8. No es pot ser perceptor de qualsevol altre ajut, prestació o subsidi per a la 

mateixa finalitat. 

 

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim 

especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms 

socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms 

col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de 

socis i religiosos. 

 

Termini 

El termini per sol·licitar és del 6 d’abril al 5 de maig i es podrà resoldre fins el 6 de juny 

de 2020. 

Es resoldrà per ordre de sol·licitud fins acabar el pressupost assignat a l’ajuda. 

 

Quantia 

Es farà en un únic pagament de 100 a 2000€. La quantia és decidirà amb la 

documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques. 

 

Tramitació 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-autonoms/index.html 

 

Excel: 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G14

6NTA-107-00.xlsx 
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PRESTACIÓ DE CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS 

En què consisteix la prestació? 

- Prestació per quantia del 70% de la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos 

anteriors, i en el cas que la data d'alta com a autònom tingui menys de 12 mesos 

d'antiguitat, la prestació serà exactament de 661,08 € mensuals 

- No és necessari complir el període mínim de cotització 

- Estar d’alta com autònom a data 14 de març de 2020 

- No s'ha de donar de baixa.  

- No es pagarà quota a partir del 14 de març, sempre i quan es reconegui la prestació. 

Si s’ha girat el rebut i es reconeix la prestació posteriorment, la TGSS tornarà d’ofici la 

quota indeguda. Ara bé, si no s’ha pagat la quota de març, no s’aplicarà recàrrec. 

- S'entendrà com cotitzat a tots els efectes. 

- No es perden les bonificacions. 

- Per a tots els autònoms, també societaris, col·laboradors, etc. 

- No implica cessar l'activitat completament.  

- Aquest període no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat 

posteriors, en cas que s’hi tingués dret. 

 

Qui ho pot demanar? 

- Autònoms amb activitats suspeses per RD 463/2020 o 465/2020 

- Quan la seva facturació ha disminuït en un 75 per cent en relació amb la mitjana de 

facturació del semestre anterior. 

Hi ha 2 excepcions per fer el càlculs: 

- Espectacles: el promig seran els 12 mesos anteriors: 

5912.- Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de 

televisió 

5915.- Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo 

5916.- Activitats de produccions de programes de televisió 

5920.- Activitats d'enregistrament de so i edició musical 

9001.- Arts escèniques 

9002.- Activitats auxiliars a les arts escèniques 

9003.- Creació artística i literària 

9004.- Gestió de sales d'espectacles 
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- Treballs agraris de produccions de caràcter estacional i treballs de produccions 

pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional: es farà 

la comparativa amb el mateix mes de l’any 2019 (març o abril). 

 

Quins són els requisits? 

- Estar donat d'alta a data 14 de març 

- Acreditar pèrdua d'ingressos del 75% respecte el semestre anterior 

- Estar al corrent de pagament (si no s'ha pagat es requerirà per a posar-se al corrent 

de pagament en 30 dies). 

- Compatible amb qualsevol prestació de seguretat social que el beneficiari hi tingués 

dret i fos compatible amb dur a terme la seva activitat. 

 

Quina és la durada? 

1 mes o fins al mes que es declari la finalització de l'estat d'alarma 

 

Com es gestiona? 

Es gestiona a través de les seus electròniques Mútues Col·laboradores, el SEPE o 

l’Institut Social de la Marina. 

 

Quina documentació s'hauria de presentar? 

1. Sol·licitud de la prestació, les mútues estan adaptant de crear expedients 

electrònics on només cal complimentar les dades i acompanyar la documentació. 

2. Documentació acreditativa: 

- En cas de força major: declaració jurada en la qual haurà de constar la data de la 

producció de la força major (declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març). S'utilitzarà 

el model normalitzat de cada mútua. 

- En cas de pèrdues: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del 

llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre 

de compres i despeses. En el cas dels autònoms que no estan obligats a portar els 

citats documents de comptabilitat, s'admetrà qualsevol mitjà de prova admès en dret. 

- L’autònom societari haurà d’aportar els registres de factures i comptables de la 

societat.  

3. A més, tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la 

qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a 

aquesta prestació: activitats suspeses, descens de facturació, que es trobava 
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d’alta al 14/03, esta al corrent de quotes, que no percep cap prestació de SS, i 

que posa a disposició del gestor la documentació que se li requereixi per 

acreditar el descens d’ingressos. 

 

El termini de resolució és de 30 dies hàbils des de la sol·licitud. 

 

APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS 

Es presentaran en termini i es podran a plaçar en 3 o 6 mesos. En 6 mesos meritaran 

interessos del 3’75% anual. 

Es podrà fraccionar IVA i IRPF 

 

MORATÒRIES I APLAÇAMENTS SEGURETAT SOCIAL 

Sol·licitud dies 1-10 del mes. 

Es sol·licitaran per sistema RED o seu electrònica SEDES https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwR

dzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMI

ng-DDgl0oR6L99-

tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-

NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0F

BIS9nQSEh/ 

 

Moratòria de quotes 
 

Només per a negocis l'activitat dels quals no ha estat suspesa en ocasió de l'estat 

d'alarma (no s'aplica als ERTOS per força major) 

El termini de la moratòria serà de 6 mesos, és a dir les quotes de maig, juny i juliol es 

podran abonar en els 6 mesos posteriors sense recàrrecs ni interessos. 

 

Afectarà les cotitzacions següents: 

• entre els mesos d'abril i juny de 2020, si es tracta d'empreses; 

• entre maig i juliol de 2020, en el cas dels treballadors per compte propi, 

Previst per aquelles empreses i autònoms que no hagin suspès la seva activitat.  
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Ajornament quotes 
Quota d'autònoms d'abril: interès del 0’5% (no es paga a l'abril i es pagaria al maig amb 

un 0’5% més). 

Si no es tingués dret a moratòria podran també sol·licitar l'ajornament amb interès del 

0,5%, durant maig i juny 

 

 
MESURES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENTS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES 
 
Qui pot sol·licitar-ho? 

Autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el Règim Especial 

de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o assimilable, i 

empreses. 

 

Quan? 

En qualsevol moment, mentre estigui en vigor l'estat d'alarma 

 

Mesures 

a) Suspendre o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues 

d'aquests contractes, per a contractar una altra oferta alternativa amb el 

comercialitzador amb el qual tenen contracte vigent, a fi d'adaptar els seus contractes a 

les seves noves pautes de consum, sense que procedeixi cap càrrec en concepte de 

penalització. Així que, poden baixar la potència o acollir-se a ofertes sense càrrec extra. 

b) Suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació 

que continguin dies integrats en l'estat d'alarma, incloent tots els seus conceptes de 

facturació. 

 

Reactivació 

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que 

hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva 

reactivació, que s'haurà de dur a terme en 5 dies, sense cap cost, excepte: 

 

a) els pagaments per drets d'extensió per increments de potència contractada per sobre 

del llindar contractat abans de l'inici de l'estat d'alarma, 
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b) els pagaments per supervisió d'instal·lacions cedides, en el seu cas, i, 

c) en el cas que resultés necessari el canvi dels equips de mesura, el pagament 

d'actuacions sobre els equips de control i mesura. 

En el cas de suspensió de facturació, una vegada finalitzat l'estat d'alarma, les quantitats 

degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures dels següents 6 mesos (sense 

poder canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural mentre no s'hagi liquidat 

el deute). 

 

Bo social pe vivenda de l’autònom 

 

Requisits: 

- titular o membre de la unitat familiar és titular de la prestació per cessament d'activitat 

o ha vist reduïts la seva facturació en un 75% respecte el semestre anterior, sempre que 

no superin els llindars de renda. 

- Renda igual o inferior a: 

o 2’5 IPREM (14 pagues)  

o 3 IPREM (14 pagues) 

o 3’5 IPREM (14 pagues) 

 

Agència catalana de l’aigua: 

 

Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics i en cas de 

vulnerabilitat possibilitat d’acollir-se a bonificacions del cànon de l'aigua: 

• El cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de 

l’aigua. 

• L’ampliació de trams. 

Tramitació: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua 


