Ets autònom/a? La teva activitat s’ha vist afectada pel
Covid-19? Què necessitaràs per accedir als ajuts Covid-19?

Com has pogut veure publicat a les xarxes i ja t’ha informa’t el teu gestor de confiança,
s’han publicat dues línies d’ajut per fer front a la baixada d’ingressos pel Covid-19.

Prestació extraordinària per cessament de l'Activitat :
Si la teva activitat ha quedat suspesa per ser un dels CNAE’S inclosos en el
RD463/2020 →  ja tens dret directe a l’ajuda.
En el cas que siguis una activitat no inclosa en aquests CNAE’S però que igualment
la teva facturació del mes de Març ha disminuït en un 75% respecte a la mitjana de
facturació del semestre anterior → a
 partir de l’1 d’Abril pots sol·licitar l’ajuda.

❏ Què necessites per a justificar la baixada d’ingressos :

Març
2020
Volum
facturació

Feb.
2020

Gen.
2020

Dec.
2019

Nov.
2019

Oct.
2019

Set.
2019

Volum facturació :

TOTAL

Suma dels
6 mesos.

Total ፥ 6 =
Mitjana

Es pot demanar l’ajuda si el Volum facturació Març 2020 és un 75 % < Mitjana

Ajuda GenCat ; Compensació de pèrdues per el treball autònom a Catalunya :

S’ha de poder acreditar pèrdues econòmiques en el mes de Març del 2020 en comparació
amb el mateix mes de Març del 2019.
Serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

❏ Què necessites per acreditar les pèrdues econòmiques  :
COMPTE RESUMIT DE RESULTATS:

MARÇ 2020

MARÇ 2019

Ingressos

+

+

Compres

-

-

Altres despeses

-

Resultat

Resultat

❖ En cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior
a un any, la comparació es farà amb la mitjana de facturació mensual des de l’alta al
RETA.
Fins a l’1 d’Abril, que s’obrirà el procediment per presentar la sol·licitud de les ajudes, no
se sap quin critèri s’aplicarà per justificar la pèrdua d’ingressos, ja que les instruccions de
la pàgina de Canal Empresa ens diu que la documentació es concretarà en les
instruccions de la petició.

★ Notes :
○

La primera ajuda la tramiten les mútues.

○

La segona ajuda es tramita a través del Canal Empresa i és necessari la
firma digital, si no en disposeu la podeu descarregar a través de l'idCat Mòbil
a la següent adreça;
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/i
dcat-mobil/

○

De totes maneres això són recomanacions però consulteu sempre a la vostra
gestoria de referència que és qui us aconsellarà millor.

