
 

 

NOTA IMPORTANTE PARA AFILIADOS AL RETA – medidas GENCAT 

(actualizada a 18.03.2020) 

La Generalitat de Cataluña ha hecho pública una nueva línea de ayuda dirigida a los 

AUTÓNOMOS que, por la medidas de prevención de tipo sanitario, generadas por la 

expansión del virus COVID 19 (coronavirus), en aplicación del Real Decreto Ley 7/2020, 

vean afectada la situación económica de su negocio por el confinamiento y paralización de 

la actividad empresarial generada. 

Las directrices establecidas por el Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya para acceder a esta ayuda son las siguientes: 

 Presentación solicitudes: a partir del 01/04/2020. 

 Forma de presentación: Telemática (enlace pendiente de activación). 

 Forma de pago: pago único de hasta 2.000 €. 

 Requisitos: estar de alta en el RETA, demostrar que se han reducido sus 

ingresos (comparando el mes de marzo de 2020 con el mismo periodo de 2019). 

 No es aplicable a:  

o Autónomos societarios. 

o Trabajadores autónomos colaboradores.  

 

A continuación se adjunta el enlace a la comunicación oficial del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya:  

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-

afectades-coronavirus/ 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/


 

 

NOTA IMPORTANT PER AFILIATS al RETA – mesures GENCAT 

(actualitzada a 18.03.2020) 

La Generalitat de Catalunya ha fet pública una nova línia d'ajuda dirigida als 

AUTÒNOMS que, per les mesures de prevenció de tipus sanitari, generades per 

l'expansió del virus COVID 19 (coronavirus), en aplicació del Reial decret llei 

7/2020, vegin afectada la situació econòmica del seu negoci pel confinament i 

paralització de l'activitat empresarial generada. 

Les directrius establertes pel Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya per accedir a aquesta ajuda són les següents: 

 Presentació sol·licituds: a partir del 01/04/2020. 

 Forma de presentació: Telemàtica (enllaç pendent d'activació). 

 Forma de pagament: pagament únic de fins a 2.000 €. 

 Requisits: estar d'alta en el RETA, demostrar que s’han reduït els seus 

ingressos (comparant el mes de març de 2020 amb el mateix període del 

2019). 

 No és aplicable a:  

o Autònoms societaris. 

o Treballadors autònoms col·laboradors. 

 

A continuació s'adjunta l'enllaç a la comunicació oficial del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya: 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-

afectades-coronavirus/ 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

