AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Treballadors Autònoms per al manteniment de l’activitat econòmica enfront
de la COVID-19
PERSONES FÍSIQUES I SOCIETATARIS (Microempreses)
Torna a tramitar-se mitjançant INSCRIPCIÓ PRÈVIA obligatòria.
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 beneficiaris si compleixen els requisits que
s’estableixin a les convocatòries.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Del 19 de febrer (a les 9 del matí) al 26 de febrer (a les 3 de la tarda).
L'ordre d'arribada de la sol·licitud no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Es poden
presentar durant tot el termini establert.
QUANTIA: Serà la que la Generalitat decideixi en el seu moment.
BENEFICIARIS: autònoms i autònoms de societats microempreses de qualsevol ram d’activitat,
que compleixin certs requisits:
•
•
•
•
•
•

Està d’alta al RETA o mutualitat alternativa de manera ininterrompuda abans del dia 1
de gener de 2021.
Base imposable de la renda 2019 no superior a 35.000 euros.
Rendiment NET de l’activitat de TOT L’ANY 2020 no superior a 17.500 euros.
Dimensió màxima de 6 treballadors de plantilla mitja durant l’any anterior, incloent-hi
el propi autònoms i els treballadors assalariats.
En el cas de societats, tenir una mitjana màxima de 3 socis durant l’any anterior, i que,
entre socis i treballadors per compte aliè, no superin, també les 6 persones.
L’ajut no és aplicable als autònoms col·laboradors.

COMPATIBILITATS:
•

La percepció de l’ajut és possible encara que l’autònom sol·licitant també exerceixi
feines per compte aliè .

Els impresos per poder sol·licitar els ajuts encara no estan publicats. No obstant si que sabem
que serà necessari fer-ho amb certificat digital, DNI electrònic amb el PIN corresponent o
IDCAT-mòbil propi del sol·licitant.
Per tant, si no disposeu de certificat digital o DNI electrònic és IMPRESCINDIBLE que feu el
tràmit per obtenir l’IDCAT-MOBIL a través del següent enllaç (només us requerirà el núm. de
DNI, un núm. de telèfon mòbil i el núm. de tarja sanitària):
http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Enllaç de preguntes freqüents sobre aquesta convocatòria i presentació de la mateixa.
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesureseconomiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-iautonoms/ajuts-autonoms-empreses-erto/ajuts-petites-micro-empreses-erto-mantenir-llocsde-treball/

Vic, a 8 de febrer de 2021

