Abril 2020
Circular 3 /2020
RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la
convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona
física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència
de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).

Apreciat client/a,
L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues
econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats
econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a
l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels
efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.
Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:
a) Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen els treballadors
autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de
béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de
societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la
darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o
inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual
quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas
d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions
davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga,
ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat,
la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot
el procediment.
d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la
subvenció en un municipi de Catalunya.
f) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret
465/2020 i normes concordants.
g) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març
de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels
efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una
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antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats
mensuals des de l'alta al RETA.
La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article
15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100
euros ni superior a 2.000 euros.
L'import màxim que es destina a aquests ajuts és de 7.500.000,00 euros a càrrec del pressupost
de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, a
càrrec de la partida pressupostària BE14 D/470000190/331 A empreses privades per a l'any
2020.
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o
privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.
Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició.
Cordialment,
Departament Fiscal
www.bna.cat

VALLS (TARRAGONA) 43800 – CRA. DEL PLA, 52-54 – TEL. 977 600 500 – 977 60 44 52 – FAX 977 60 59 10 – E-MAIL: BNAVALLS @BNA . CAT
ALCOVER (TARRAGONA) 43460 – PS. DE L’ESTACIÓ, 14 – TEL. 977 84 60 85 – E-MAIL: BNAALCOVER @ BNA . CAT

