
 

 

 
DIARI OFICIAL GENERAL DE CATALUNYA el DECRET LLEI 7/2020 

 
 
 

Ja s'ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 7/2020 amb les mesures previstes per la Generalitat en                 

aquest sentit i al marge de que es suspenen els terminis per presentar i ingressar els impostos                 

que provenen de la Generalitat es preveu: 

 
 

AJUT, als autònoms en activitats en que s'ha decretat tancament segons RD 463/2020 (ull, per               

tant, no tothom pot acollir-se a aquesta ajuda) i que a més acrediten una reducció dràstica de                 

la seva facturació al març 2020 respecte de la que varen tenir al març del 2019 i sense que                   

tinguin altres fonts d'ingressos. 

 
 

● L'ajuda serà una prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000              

euros en situació d'alta al règim especial dels treballadors autònoms de la Seguretat             

Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en                

activitats de les quals s'ha decretat el tancament fins a exhaurir la partida             

pressupostaria i aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra. 

 
 

per tant si l'activitat està afectada pel tancament obligatori caldrà escollir quina de les 2 ajudes                

vol, si la que preveu aquest RD o la que preveia el RDL 8/2020 publicat al BOE (vegeu aquest                   

enllaç). 

 
 

En altres casos, no obligats a tancar en virtut del RD 463/2020, només podran, sempre que es                 

pugui acreditar la pèrdua de facturació, anar a l'ajuda per "cessament d'activitat" que implica              

tramitar l'ajuda de l'estat prevista en el BOE i rebre el 70% de la base reguladora. En aquest cas                   

cal acreditar una reducció de la facturació superior al 75% en relació al promig de facturació                

del semestre. 
 

Podran acollir-se a aquesta darrera ajuda: 
 

Aquells autònoms que s’hagin vist especialment afectats a la seva activitat per les mesures              

adoptades pel COVID-19. 

 

https://www.clc.cat/pdf/module_28/10015397/RDL-8-2020-Actualitzacio____tlIH8cwJnIxeQKnD8PDv_ca.pdf
https://www.clc.cat/pdf/module_28/10015397/RDL-8-2020-Actualitzacio____tlIH8cwJnIxeQKnD8PDv_ca.pdf


 

 

 
Podran sol·licitar aquesta prestació extraordinària qualsevol treballador autònom (persona         

física, soci de societat, administradors, socis de cooperatives, socis de comunicats de béns,             

familiars col·laboradors…) 

 
 
 
 

Requisits per tenir dret a la prestació: 
 

● Estar afiliat i d’alta en la Seguretat Social a la data de la declaració del Estat d’Alarma, 

● No és precís tenir la cobertura per cessament d’activitat del treballador autònom (per 

tant, encara que tingui tarifa plana o bonificació, també tindran dret a la present 

prestació) 

● No és necessari que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat (model 

036 o 037) 

● No és necessari que el treballador autònom es doni de baixa a la TGSS. 

● Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (sino hi està se li 

realitzarà una invitació al pagament). 
 

¿En que consisteix la prestació? 
 

La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. 
 

La durada de la prestació és d’un mes prorrogable fins el fi de l’Estat d’Alarma 
 
 
 

Quedem a la vostre disposició. 


