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ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit 
d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat 
econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes 
individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una 
microempresa 
 
L'ordre d'inscripció en el registre no determinarà la preferència en l'atorgament de 
l'ajut, que el Govern encara no ha precisat i que es negociarà d'acord amb les 
disponibilitats pressupostàries de 2020 i 2021. La presentació del formulari d'inscripció 
prèvia serà equivalent a demanar l'ajut, i no serà necessari realitzar cap altre tràmit. 
Es pot sol·licitar en el següent enllaç: http://canalempresa.gencat.cat. 
 
Els 10.000 beneficiaris de la subvenció del 9 de novembre no podran optar als nous 
ajuts, i tampoc serà compatible amb la convocatòria que va fer el departament de 
Treball per a donar subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el 
programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020. 
 
Ara com ara, el Govern continua analitzant com es resoldrà la convocatòria, 
concretar els ajuts i de quina quantitat seran. 
 
La inscripció la podran fer els autònoms donats d'alta en el règim RETA o una 
mutualitat que fan l'activitat com a persona física a títol individual amb o sense 
treballadors a càrrec. En tot cas, el màxim de persones contractades per compte 
d'altri d'aquest autònom no pot superar les sis, prenent com a referència la mitjana 
de l'any passat. 
 
També poden optar els autònoms que han constituït una empresa amb personalitat 
jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis, però en aquest cas, no pot haver-
hi més de tres socis. La suma entre socis i treballadors per compte d'altri no pot superar 
les sis persones. 
 
Els requisits per a accedir a la inscripció prèvia són els següents:  
 

a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.  
b) Estar en situació d'alta en el RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu 

al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.  
c) La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'últim 

exercici 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, en 
relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas 
d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.  

d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de 
superar l'import de 13.125 euros. 


