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La Generalitat estableix ajudes pels 

autònoms, sector cultural i préstecs per 

empreses 
 

Resum del contingut del Decret Llei 39/2020, del Departament de la 

Presidència, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 

caràcter social per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i 

social generada per la pandèmia. 
 

 

 

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores 

autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes 

que formin part de microempreses. 
 

Determina un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament 

únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades d'alta al Règim Especial 

del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest, 

tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una 

empresa amb personalitat jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió 

màxima de 6 persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades. 

 

A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre 

màxim de persones sòcies és de tres. En canvi, no poden sol·licitar l’ajut les persones 

treballadores autònomes col·laboradores. 

 

Els requisits per accedir a aquest ajut són:  

 

a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al 

RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les 

corresponents convocatòries. 

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques 

disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en 

cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació 

a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al 

sistema de tributació conjunta. 
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d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de 

superar l'import de 13.125 euros. 

 

Per altra banda, es preveu la possibilitat de convocatòria per al 2021 i determina que el 

rendiment net anual a tenir en compte no pot ser superior a 17.500 euros.  

 

També es preveu la possibilitat d'efectuar una bestreta als centres especials de treball 

per mesos vençuts, per atendre la situació excepcional derivada de la COVID-19, i per 

tal de poder donar el suport a les persones també especialment afectades en aquests 

centres, i preveient una posterior regularització de les quantitats. 

 

El termini màxim del que disposa l’òrgan corresponent per notificar i emetre resolució 

és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de la finalització del termini de 

presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest 

termini. Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, 

les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci 

administratiu. 

 

Es pot consultar informació sobre com sol·licitar l’ajut o aportar documentació a: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category= 

 

També es pot accedir a les preguntes freqüents sobre aquesta matèria a: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-

2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/preguntesfrequents/ 

 

 

Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura 

 
Destinades als professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals, música i 

audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, davant la impossibilitat 

de prestar els seus serveis per raó de decisions de caràcter governatiu i la inexistència de 

protecció social durant bona part de la crisi sanitària. 

 

Crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un 

import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts 

escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per 

raó de la crisi sanitària a Catalunya.  

 

Els requisits per accedir a aquest ajut són:  

 

a) Ésser més gran de divuit anys. 

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta 

en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte 

aliè, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, 

per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres 

activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per 

raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat 

Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 2020. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/preguntesfrequents/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/preguntesfrequents/
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d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona 

beneficiària no han de superar l'import de 18.885 euros. 

 

El termini màxim del que disposa l’òrgan corresponent per notificar i emetre resolució 

és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud, 

sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Finalitzat el termini 

establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre 

desestimada. 

 

Es pot consultar informació ampliada sobre aquestes mesures a: 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/389154/govern-aprova-paquet-dajudes-84-

milions-destinats-al-mon-cultural-palliar-efectes-crisi-generada-pandemia-covid-19 

 

 

Mesures extraordinàries en matèria de preus de serveis socials 
 
Aquestes estan orientades al manteniment i millora de la qualitat assistencial.  

 

Pretén posar en valor la feina realitzada per aquest sector mitjançant la compensació de 

les despeses extraordinàries i sobrecostos que la pandèmia de la COVID-19 ha produït 

en l'atenció i la cura a la infància tutelada per la Generalitat de Catalunya. 

 

Pel que fa a d'altres tipologies de serveis socials, atesa la conjuntura econòmica actual, 

s'ha acordat amb els sectors implicats més representatius incrementar el preu de 

referència de les places públiques d'alguns serveis per garantir la sostenibilitat dels 

sectors de gent gran, de persones amb discapacitat, de persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental i dels serveis d'atenció precoç, i el manteniment de la 

qualitat dels serveis prestats. 

 

En els serveis de residència assistida de gent gran s'augmenta el preu de referència de 

les places públiques per equiparar les condicions d'atenció de les persones residents de 

grau II de dependència en relació amb les de grau III, de manera que d'ara endavant 

regeixi un preu únic de referència. 

 

 

Programa de préstecs dirigit a empreses catalanes que necessitin 

desenvolupar un pla de viabilitat. 
  

El Govern posarà en marxa aquest programa on el Departament d’Empresa i 

Coneixement, a través d’ “Avançsa” (Empresa de Promoció i Localització Industrial de 

Catalunya SA), engega aquesta nova línia de préstecs participatius per a empreses 

catalanes que hagin de desenvolupar un pla de viabilitat. 

 

 La Línia de reactivació industrial post-Covid-19 té les característiques següents: 

 

 Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros. 

 Amortització única del principal al venciment. 

 Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys. 

 Tipus d’interès fix: Euribor a un any més un diferencial màxim del 10%. 

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/389154/govern-aprova-paquet-dajudes-84-milions-destinats-al-mon-cultural-palliar-efectes-crisi-generada-pandemia-covid-19
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/389154/govern-aprova-paquet-dajudes-84-milions-destinats-al-mon-cultural-palliar-efectes-crisi-generada-pandemia-covid-19
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 Tipus d’interès variable: addicional fins a un màxim d’un 10% de l’EBITDA de 

la Societat (l’EBITDA és el resultat brut d’explotació de la Societat abans de 

deduir la càrrega financera, amortitzacions, depreciacions i l’impost de societats, 

i sense considerar els ingressos o despeses de caràcter extraordinari). 

 Amb garanties personals i/o immobiliàries. 

 Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o 

participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu. 

 

 

Les variables específiques de cada préstec, import, termini, carència, tipus fix i tipus 

variable es determinaran en funció de les necessitats de l’empresa per tenir capacitat de 

continuïtat futura i ser econòmicament rendible, dins les característiques fixades 

prèviament. 
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