
 

 

 

Barcelona, 21 de maig de 2020 

 

En referència a possibles consultes relacionades amb la situació dels/les treballadors/es 
autònoms/es que han iniciat la seva activitat professional, us fem avinents alguns 
advertiments davant dels nous criteris de la DGOSS en relació al CATA. 

 

La situació és d’una ambigüitat jurídica tal, que fa que hi hagi mútues que en aquests 
moments tinguin criteris dispars. Així, hi ha mútues que a data d’avui estan convidant 
els col·legiats a tramitar l’ajut per causa de força major quan abans ho denegaven i, en 
canvi, d’altres estan advertint de les conseqüències d’una possible revisió posterior si es 
manté la causa de la força major. 

 

És per aquest motiu que el deure del CFC és el de posar en el vostre coneixement quines 
haurien de ser les directrius, per si arribat el cas hi hagués alguna possible revisió. A 
conseqüència d'això, algunes sol·licituds presentades haurien de ser objecte de revisió, 
modificació, desestimació o renúncia per evitar possibles reclamacions posteriors. 

 

Per aquest motiu, us aconsellem que si es va sol·licitar la prestació per suspensió de 
l'activitat per causa de força major, comproveu si podeu acreditar la reducció de la 
facturació del 75% al mes de març. Si és així, es pot modificar la sol·licitud inicial 
modificant la causa i mantenint com a data d’inici dels efectes de l’ajut el 14 de març. 

 

Si creieu que NO podeu acreditar una reducció de la facturació del 75% al mes de març, 
aleshores es pot modificar la sol·licitud modificant la causa i indicant com a data d’inici 
dels efectes de l’ajut l’1 d’abril. 

 

Tot això sense signar CAP mena de renúncia ni desistiment. 

 



En aquest sentit, us recomanem que pregunteu a la vostra mútua abans de fer cap 
modificació de sol·licitud i, en cas que procediu a fer la modificació, caldrà presentar-la 
(cada mútua amb el formulari que correspongui) a través de la bústia de correu 
electrònic o la via que s’habiliti en cada cas. 

 

Els autònoms beneficiaris de la prestació que hagin obert el seu negoci a l'inici de la 
desescalada, la continuaran rebent fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat 
d'alarma. L'ajuda busca protegir la falta d'ingressos dels autònoms en aquesta situació 
excepcional i contribuir a la supervivència del seu negoci. 


