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Girona, 19 de març de 2020 

 

 

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19 

Comunicat núm. 6 

 

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica 

 

Benvolguts/des, 

A continuació els detallem el contingut del decret llei 007/2020, que ha publicat avui el departament 
de Presidència de la Generalitat de Catalunya el qual fa referència als ajuts que es preveuen sota 
determinades condicions als treballadors autònoms per tal de pal·liar l'efecte en l'esmentat sector de 
la pandèmia amb la conseqüent reducció en l'activitat econòmica. 

 Quina quantitat és l'ajuda? 

La Generalitat oferirà una ajuda de, com a màxim, 2.000 euros per persona a tots els autònoms que 
pateixin una reducció "dràstica i involuntària" dels ingressos per culpa de les mesures de contenció 
del Coronavirus.  

 Les poden demanar tots els autònoms? 

Podran sol·licitar la prestació tots aquells autònoms que figurin d’alta en activitats de les quals s'ha 
decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, els 
quals són: 

Locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d‘alimentació, 
begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o 
clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, 
combustibles per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per 
animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i 
exercicis professionals de l’activitat de perruqueries a domicili. 

Alhora hauran d’acreditar la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que han hagut de tancar 
l'activitat econòmica per decisions de salut pública. 

 Què passa amb els autònoms que faci menys d'un any que ho són? 

En aquest cas, com que encara no tindran un historial d'ingressos prou antic per mirar la facturació 
de 2019, es faran anàlisis i comparatives dels seus ingressos mensuals. 
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 Quan es podrà demanar l'ajuda? 

A partir del dia 1 d'abril de 2020, degut a què per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan 
els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes. 

 Com se sol·licitarà l’ajuda? 

Via telemàtica, a través de l’enllaç que habilitarà el portal de la Generalitat.  

 

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

 

Marta Oduber i Martorell 

 

 

RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS SL 


