
  
  
  
  

AJUTS  EXTRAORDINARIS  PER  A  LES  PERSONES  AUTÒNOMES         
ENFRONT   LA   COVID-19   (2021)   

Descripció:   

ORDRE  TSF/32/2021,  de  5  de  febrer,  per  la  qual s'obre  el  tràmit  d'inscripció  prèvia               
dels  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.  DOGCs  núms.  8336  i             
8342   

A  partir  del  divendres  dia  19  de  febrer  s'obrirà  un  nou  registre  perquè  persones                
treballadores  autònomes  s'inscriguin  prèviament  i  puguin  optar  a  una  nova  convocatòria             
d'ajuts.  Com  en  la  darrera  convocatòria  les  persones  que  s'inscriguin  seran  considerades              
sol·licitants  de  l'ajut  sense  que  hagin  de  fer  cap  altre  tipus  d'actuació  i  podran  resultar-ne                 
beneficiàries si   compleixen   els   requisits   establerts   a   la   corresponent   convocatòria.   

Qui   ho   pot   demanar:   

Professionals  autònoms  que  exerceixin  una  activitat  econòmica  com  a  persona  física  a              
títol  individual,  mutualistes,  societaris,  socis  cooperativistes,  tots  fins  a  un  màxim  de  6               
persones   (titulars   inclosos).   

Requisits:   

● Tenir   el   domicili   fiscal   en   un   municipi   de   Catalunya.    
● Estar  en  situació  d'alta  al  RETA  o  a  una  mutualitat  com  a  sistema  alternatiu  al                 

RETA  abans  de  l'1  de  gener  de  2021  i  mantenir  la  seva  alta  de  forma                 
ininterrompuda   com   a   mínim,   fins   al   28   de   febrer   de   2021.   

● La  base  imposable  de l’impost  sobre  la  renda  de  les  persones  físiques de  l'exercici              
fiscal  2019   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                
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part  de  la  base  imposable  corresponent  al  sol·licitant,  en  cas  d'acollir-se  al  sistema               
de   tributació   conjunta.    

● El  rendiment  net  de  l'activitat  durant  tot  el  2020  no  ha  de  superar  l'import  de  17.500                  
euros. En  cas  que  la  darrera  alta  com  a  persona  treballadora  autònoma  sigui              
posterior  a  l'1  de  gener  de  2020,  l'import  del  rendiment  net  de  l'activitat  no  pot                 
superar  el  resultat  de  multiplicar  el  número  de  dies  d’alta  com  a  persona               
treballadora   autònoma   durant   l'any   2020   per   47,95   euros.   

● Complir  els  requisits  previstos  a  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,                
general   de   subvencions.    

● 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.   

Procediment   sol.licitud:   

·              A   Canal   Empresa   de   la   Generalitat   de   Catalunya:     

http://canalempresa.gencat.cat   

Adreces   d’interès:   

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ 
inscripcioautonoms2021/preguntes-frequents/   
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