Autònoms: mesures de suport
(COVID-19)

Ets autònom?
PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
Per a treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves
activitats de manera forçada o quan la seva facturació en el mes que sol·licita la
prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació
del semestre anterior. Complint els requisits següents:
• Afiliat i en alta al RETA
• Acreditació de la reducció de la seva facturació
• Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent
es farà invitació al pagament, en el termini de 30 dies)
Font: Article 17, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març
Més informació a:

https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

M O R AT Ò R I A D E T R I B U T S
• Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles
declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de presentació i
ingrés des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i fins el dia
30/05/2020.
• Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i
cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma.

Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, de 12 de març

• S’incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua pels usuaris industrials (i
activitats econòmiques) i ramaders. Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos,
des de l’1 d’abril al 31 de maig.
Font: Acord de Govern, 24/03/2020

AJUT PER A AUTÒNOMS
El Departament en matèria de treball ha aprovat una partida pressupostària de 7,5
milions d’€ per atorgar aquesta prestació fins al seu exhauriment. Es preveu que
aquesta línia d’ajuts pugui beneficiar 4.500 persones treballadores autònomes.
Les condicions són les següents:
• Import de l’ajut fins a 2.000 euros.
• Que l’espai, servei o activitat estiguin relacionats amb els que les autoritats
sanitàries han decretat que tanquin o deixin de prestar-se.
• Acreditar pèrdues econòmiques involuntàries el març de 2020 en comparació
en el mes de març de l’any anterior.
• No disposar d’altres fonts d’ingressos alternatives.
Més informació a:

treball.gencat.cat/ca/àmbits/autonom/

treballautonom.tsf@gencat.cat

93 228 57 57

TIPUS DE FINANÇAMENT
• S’ha creat una línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a
empreses per import de 100.000 milions d’euros. L’aval garantirà el 80% dels nous
préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes; per la resta
d’empreses cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.
• Els interessats tenen temps fins el 30/09/2020 per sol·licitar la garantia per a les
seves operacions, a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els
acords de col·laboració.
• Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.

Font: Articles 29 i 30, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

