
PRESTACIÓ ESTATAL PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DE LES PERSONES TREBALLADORES
AUTÒNOMES AFECTATS PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

El  Gobierno  ha  aprovat  una  prestació  a  nivell  estatal  de  cessament  d'activitat  per  als  treballadors
autònoms als quals les mesures de l'Estat d'Alarma els ha suspès l'activitat o per a aquells els quals el seu
negoci s'ha vist notablement afectat per la crisi sanitària. 

La data límit per sol·licitar aquesta prestació és el 14 d'abril,  sense perjudici si  s'acorda la pròrroga de
l'estat  d'alarma pel  Govern  puguin  modificar-se  les  mesures  adoptades,  de  conformitat  amb el  que  es
preveu en la disposició final dècima del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

De moment, aquestes són les qüestions fonamentals sobre aquesta nova ajuda: 

- Qui la pot cobrar?

Tots els treballadors per compte propi o autònoms que realitzin activitats que hagin quedat suspeses per
la declaració de l'estat d'alarma (segons l'annex d'RD 463/2020) o en el cas que la seva facturació en el mes
anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda com a mínim un 75% en relació amb la mitjana de
facturació de el semestre anterior. Aquest segon requisit podria tenir algun ajust en els pròxims dies, tot i
que no és segur.

També estan inclosos entre els beneficiaris,  els autònoms amb treballadors al seu càrrec que hagin hagut
de tancar per la declaració de l'estat d'alarma o patit una reducció de la seva facturació de com a mínim
un 75%. Si bé per beneficiar-se'n han de presentar un ERTE per als seus treballadors i sol·licitar al seu torn
aquesta prestació extraordinària.

- Quins requisits he de complir?

A més que la seva activitat estigui inclosa en alguna de les que va suspendre el Reial Decret d'Estat d'Alarma
o posteriors o acreditar una caiguda de negoci de l'75%, és imprescindible que l'autònom  estigui  donat
d'alta a la Seguretat Social en la data en la que es va declarar l'Estat d'Alarma (2020.03.14). Per això si
l'autònom s'ha donat de baixa prèviament, no podrà rebre aquest ajut. No s'exigirà, però, tenir cotitzat a
l'almenys 12 mesos per cessament d'activitat.

Un altre requisit és estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si
en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit,  el
treballador  autònom podrà  en  el  termini  improrrogable  de  trenta  dies  naturals,  per  a  regularitzar  la
situació i així podrà rebre l'ajuda.

- Quina és la quantia de la prestació?

Serà de l'70% a la base reguladora, calculada amb la mitjana de les bases per les quals l'autònom hagi
cotitzat els dotze mesos continuats i immediatament anteriors. En el cas que el sol·licitant no hagi cotitzat
al  menys 12 mesos anteriors  per  cessament d'activitat,  la  quantia  serà  de l'70% de la  base mínima de
cotització de l'Règim d'Autònoms o dels Treballadors de la Mar (661,04 euros).

- Quant de temps es cobrarà aquest ajut?

La seva durada serà d'un mes, i s'ampliarà fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'Estat d'Alarma en el cas
que aquest es prolongui més del previst.

- On se sol·licita la prestació i quina documentació cal presentar?



El treballador autònom ha de posar-se en contacte amb el mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i
sol·licitar-la  telemàticament. Per  als  autònoms l'activitat  es  trobi  suspesa  per  l'Estat  d'Alarma,  s'haurà
d'adjuntar el model 145; una fotocòpia de l'DNI; els dos últims rebuts de cotització; el llibre de família en cas
de comptar amb fills a càrrec; i el número de compte on vol que li ingressin la prestació.

Per als treballadors que sol·licitin l'ajut pel descens de la seva activitat en més d'un 75%, a més de l'anterior
documentació, hauran d'acreditar aquesta caiguda amb la documentació que li sol·liciti la mútua. En el cas
dels autònoms que tributen per mòduls i no estan obligats a facturar, la Seguretat Social està estudiant com
adaptar aquesta prestació, segons informa Ibermutua.

- ¿L'autònom deu donar-se de baixa a la Seguretat Social o en Hisenda?

No.  El  temps que duri  el  cobrament d'aquest ajut,  l'Estat  cotitzarà pel  treballador.  Per aquest motiu  el
període durant el qual rebi la prestació no es restarà dels períodes de prestació per cessament d'activitat als
quals el beneficiari tingui dret en el futur.

- Durant el període de percepció d’aquesta prestació existeix l’obligació de cotitzar?

El període de percepció de la prestació econòmica es considerarà com a cotitzat, no havent per tant de
cotitzar l'autònom durant el mateix. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha informat que, si escau,
retornarà  d'ofici  les  cotitzacions  que  no  procedís  realitzar  i  que,  no  obstant  això,  s'hagin  carregat  a
beneficiari.

- I quins són els beneficis de la seva concessió?

La concessió d'aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el
beneficiari pugui tenir dret en el futur.

El  temps durant el  qual  es percebi  la  prestació extraordinària per cessament d'activitat  s'entendrà com
cotitzat tant per contingències comunes com contingències professionals, així com per cessament d'activitat
per als qui ho fessin al temps de sol·licitar la prestació.

- Incompatibilitats

La prestació serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social.

Per més informació us podeu posar en contacte amb el Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del 
Maresme a través del correu electrònic emprenedoria@ccmaresme.cat

A mesura que tinguem més informació anirem actualitzant la pàgina.

Data d’actualització: 30 de març de 2020
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