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COVID-19

BOE - Reial Decret-Llei 32/2020,
de 3 de novembre, pel qual
s'aproven mesures socials
complementàries per a la protecció
per desocupació i de suport al
sector cultural:
> Subsidi d'atur extraordinari, per als que han esgotat altres prestacions.
> La durada màxima de l'subsidi serà de noranta dies i no podrà percebre en més
d'una ocasió.
> La quan a de l'subsidi serà igual a el 80 per cent de l'Indicador Públic de Renda
d'Efectes Múl ples mensual vigent en cada moment.
> Determinades previsions en ﬁxos-discon nus.
> Informe ITSS no obligatori en determinats ERTES.
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DOGC - Decret Llei 39/2020, de 3
de novembre, mesures
extraordinàries de caràcter social
per fer front a les conseqüències
de la COVID-19.
S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import ﬁx de 2.000 euros, que té per ﬁnalitat afavorir el manteniment de l'ac vitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona
sica, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses,
davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front
a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

Per a accedir a aquesta ajuda, s'hauran de complir els requisits següents:
1. Tenir el seu domicili ﬁscal en un municipi de Catalunya.
2. Estar en situació d'alta en el RETA, o en una mutualitat com a sistema alterna u al RETA de manera
ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
3. La base imposable de l'úl ma declaració de renda de les persones siques 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 quan a, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas
d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
4. El rendiment net de l'ac vitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de
13.125 euros.
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva jus ﬁcació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles
en l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
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