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27/11/2020 

 
 
Avui ha sortit el tràmit previ per a la inscripció dels ajuts als autònoms, que estarà operativa 
a partir del dilluns dia 30. 
 
Des del nostre departament d’Ajuts i Subvencions, per les empreses que ho sol·licitin a 
partir d’aquest dia tramitarem aquestes inscripcions. 
 
A continuació us posem les bases publicades avui i que ja es van publicar a la nostra web 
amb data 06-11-2020. 
 
 
Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 

per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores 
autònomes que formin part d'una microempresa. 

 
  
Finalitats dels ajuts extraordinaris  
 
És tracta d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, l'import del qual 
es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat afavorir el 
manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, 
persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de 
microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures 
adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat 
d'alarma.  
 
  
Inscripció prèvia  
 
La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària 
per a poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es 
fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.  
 
Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre 
tràmit per part la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció 
prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.  El 
dret de la persona interessada a percebre l'ajut no neix fins al  moment que es dicti la 
resolució d'atorgament corresponent.  
 
Les bases reguladores poden establir que la inscripció prèvia es  pot mantenir vigent en 
el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria o en el cas 
de convocar-se posteriors ajuts amb el mateix objecte i característiques, en el termini 
d'un any des de la primera convocatòria.  
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Persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia  
 
La inscripció prèvia  poden fer-la les persones interessades següents:   
 
a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim especial de 
treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que 
exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones 
treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les 
persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a 
sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.  
 
b) Les persones treballadores autònomes donades 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 a càrrec seu. El sumatori de les persones 
treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la unitat de 
negoci  no pot  ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any anterior 
a la convocatòria.  
 
c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, 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 tres, i es pren com a referència la mitjana de socis de l'any 
anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per 
compte d'altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any 
anterior a la convocatòria.  
 
d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una 
mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui 
formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior 
de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies 
no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l'any anterior a la 
convocatòria.  
 
4.2 No es poden inscriure  les persones treballadores autònomes col·laboradores.  
 
  
Requisits per accedir a la inscripció prèvia  
 
Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits 
següents:   
 
a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.  
 
b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA 
de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.  
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c) La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer 
exercici disponible de la persona sol·licitant 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 cas d'acollir-se al sistema de 
tributació conjunta.  
 
d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar 
l'import de 13.125 euros.  
 
e) Complir  els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i altre normativa aplicable.  
 
f) No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, 
per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir 
l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el 
marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de 
novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de  
l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les 
persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els 
efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19. 
  
Termini per efectuar la inscripció prèvia  
 
El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores de 30 de novembre 
fins a les 15.00 hores del 7 de desembre 
 
 
Per a més informació contacti amb el nostre departament d’ajuts i subvencions 
 
Departament Ajuts i Subvencions 
 
 
 
 
 
 
  


