
 
 

NOVES AJUDES A AUTONOMS 

 

AJUDES DE L’ESTAT ESPANYOL 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf 

 

1) PRESTACIÓ COMPATIBLE TREBALL PER COMPTE ALIENA 

 

a. REQUISITS : 

 

i. Alta autònoms 

ii. Complir carència d’1 any consecutiu 

iii. No estar en edat de jubilació 

iv. Estar al corrent de pagament de les quotes  

v. Experimentar una reducció d’ingressos al 1er semestre 2021 superior 

al 50% en relació al segon semestre del 2019 

vi. Sense rendiments nets comptables fiscalment primer semestre 2021 

superiors a 7.980 

vii. Aquesta prestació es compatible amb treball per compte aliena però 

sempre que ingressos treball assalariat no superi el 1,25 SMI ‘’Salari 

mínim interprofessional’’ (1.187,40 euros) i que els ingressos com 

assalariats i per compte propi conjuntament no superin  2.2 vegades 

del SMI (2.090) 

viii. Obligació de seguir pagant quota autònoms  

 

b. IMPORT PRESTACIÓ 70% MITJANA BASES DE COTITZACIÓ DELS ÚLTIMS 12 

MESES IMMEDIATS ANTERIORS. 

IMPORT PRESTACIÓ 50% DE LA BASE MÍNIMA en el cas de PLURIACTIVITAT 

 

c. Sol·licitud fins 21 de febrer efectes des de 1 de febrer i fins a 31 maig 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf


 
2) OBLIGATS A SUSPENDRER ACTIVITATS PER RESOLUCION AUTORITATS DESDE ½ 

 

a. REQUISITS 

 

i. Alta en un epígraf IAE afectat per obligació de suspendre activitats per 

resolució autoritat des de ½ 

ii. Alta anterior a 1-1-2021 i al corrent de pagament 

iii. Exoneració del pagament de quotes  

iv. Aquesta prestació es compatible amb treball per compte aliena però 

sempre que ingressos treball assalariat no superi el 1,25 SMI però 

incompatible amb alta per compte pròpia en altres activitats per 

compte propi o amb ingressos procedents d’una societat en la que es 

participi  encara que aquesta estigui afectada pel tancament  

 

b. IMPORT PRESTACIÓ  

i. 50% Base mínima cotització +20% en cas de famílies nombroses amb 

ingrés únic  

ii. Import nomes del 40% si en el mateix domicili conviuen dos o mes 

persones beneficiaries de l’ajuda (sense dret a increment família 

nombrosa)  

iii. Exoneració pagament quotes  

 

c. TERMINI 21 dies des de resolució de tancament 

 

  

3) PRESTACIÓ EXTRAORDINARIA  

 

a. REQUISITS 

 

i. No poder-se acollir a cap de les anteriors 

ii. Alta autònoms anterior a abril 2020 i al corrent de pagament en aquell 

moment 

iii. Rendiments nets activitat econòmica 1er semestre 2021 inferiors a 

6.650 

iv. Ingressos 1er semestre 2021 inferiors al 1er trimestre  2020 ( es 

computaran proporcionalment al número de dies d’alta) 

v. Si fins ara no s’havia cotitzat per “cese”, obligat a fer-ho a partir de 

deixar de rebre la prestació  

vi. Incompatible amb remuneracions per compte aliena superiors a 1,25 

SMI o treball per compte pròpia procedents d’altres activitats o d’una 



 
societat en la que es participi o prestacions no comptables amb treball 

per compte propi 

 

b. IMPORT PRESTACIÓ  

 

i. 50% Base mínima cotització +20% en cas de famílies nombroses amb 

ingrés únic  

ii. Import nomes del 40% si en el mateix domicili conviuen dos o mes 

persones beneficiaries de l’ajuda ( sense dret a increment família 

nombrosa)  

iii. Exonerat de cotitzar a la seguretat social 

 

 

4) AJUDES ESPECÍFIQUES TAMBÉ PER TREBALLADORS DE TEMPORADA 

 

En tot cas a partir de 01-09-2021 es procedirà a revisar que es donen les condicions 

per acollir-se a les ajudes.  

 

  



 
AJUDES GENERALITAT DE CATALUNYA 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/inscripcioprevia_autonoms_2021-00001 

 

1) INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE 

L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PERSONES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES ENFRONT LA 

COVID-19 (2021) ORDRE TSF/32/2021, DE 5 DE FEBRER 

 

a. REQUISITS : 

 

i. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.  

ii. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema 

alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021. 

iii. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones 

físiques de l'exercici fiscal 2019  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.  

iv. El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar 

l'import de 17.500 euros 

v. Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions.  

vi. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 

de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de 

subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa 

de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del 

Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 

complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 

contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.  

 

 

b. Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.  

 

 

NOTA ACLARIDORA: AQUEST ESCRIT ÉS DE CARÀCTER INFORMATIU, S’HAURÀ D’ESTUDIAR 

CADA CAS EN PARTICULAR PER A PODER DETERMINAR L’APTITUD O NO DE LA SOL·LICITUD DE 

LES PRESTACIONS/AJUTS. 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/inscripcioprevia_autonoms_2021-00001

