CIRCULAR INFORMATIVA DE LES MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I ECONÒMICA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents de la Generalitat de Catalunya estableix
entre d’altres mesures les següents:

1. AJUT PER COMPENSACIÓ DE PÈRDUES PEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA.

S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins
a 2.000 €, per les persones físiques que siguin treballadores autònomes.
Les condicions d’accés a l’ajut són:
•
•
•
•
•
•

Estar d’alta en el RETA abans de la publicació del Decret.
Tenir domicili fiscal a Catalunya.
Que l’activitat que desenvolupen figuri entre les que s’ha decretat el tancament
arran del RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma.
Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.
No disposar de fonts alternatives d’ingressos.
Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb
el mateix mes de març de l’any anterior i en cas de portar menys d’un any d’alta
la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.

Aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins esgotar la
partida pressupostària i serà incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi
o subvenció, públics o privats, destinada a la mateixa finalitat.
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2. SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ I INGRÉS DE TRIBUTS.
Es declara suspesa la presentació d’autoliquidacions i pagament de tots aquells tributs
propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que deixi de tenir efecte l’estat
d’alarma establert al RD 463/2020 de 14 de març.

Des de GRATACOS I CARRERAS ASSESSORS, S.L.P. els continuarem informant puntualment de
totes aquelles novetats que es vagin publicant i que puguin afectar l’empresa en l’àmbit
econòmic, tributari o de seguretat social. Així mateix restem a les seva disposició per qualsevol
dubte o consulta que els pugui sorgir.
Els recordem que com a canals de comunicació tenen a la seva disposició el e-mail
gic@economistes.com i els telèfons 972 67 50 24 i 972 51 05 65, per qüestions de responsabilitat
social i amb la finalitat d’evitat la propagació del virus les nostres instal.lacions restaran tancades
al públic.
Figueres a 19 de març de 2.020.

*
G I C ASSESSORS
TARRERES, 8
17600 FIGUERES
TEL-FAX: 972 51 05 65
gic@economistes.com

*

