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     NOTA INFORMATIVA NOUS AJUTS PER TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 
 
 EL D.O.G.C. de 04.11.2020 ha publicat el decret llei 39/2020 de 3 de novembre de mesures econòmiques de 
suport a les persones treballadores autònomes, persona física i a les persones treballadores autònomes que formin part 
de microempreses. 
 
 Finalitat de l’ajut: 
 
 S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix 
de 2.000,00 € que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores 
autònomes. 
. 
 Les persones beneficiaries podran ser les següents: 
  

1. Persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA que exerceixin l’activitat econòmica a títol 
individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No podran demanar l’ajut, si el sumatori de les 
persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè es superior a sis, prenen com 
a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria. 

2. Persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, també 
amb el límit de sis persones. 

3. Persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA o bé una mutualitat, que han constituït una 
empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis, sempre i quan no sigui 
superior a tres. També s’aplica el límit conjunt de sis persones tenint en compte els socis i els treballadors 
contractats. 

4. No poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores. 
 
Els requisits per poder accedir aquest ajuts son els següents: 
 
1. Tenir el domicili fiscal a Catalunya. 
2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com sistema alternatiu, de manera ininterrompuda d’acord 

amb el que es determini en la corresponent convocatòria. 
3. La base imposable de la darrera declaració de la renda, disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o 

inferior a 35.000,00 €, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. 
4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125,00 € 

 
 

En els propers dies es publicarà la convocatòria per poder presentar les sol·licituds de les persones 
interessades. 
 
Per qualsevol dubte restem a la seva disposició, 
 
REUS, 4 de novembre de 2020 
 
            FONTBOTÉ ASSESSORS, SA 
      

          DEPT. FISCAL 


