
RESOL ELS TEUS DUBTES SOBRE COM SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ POR CESSAMENT
D’ACTIVITAT D’AUTÒNOM PER CAUSA DE COVID-19

 Qui la pot cobrar?

Tots  els  treballadors  per  compte  propi  o  autònoms  les  activitats  del  qual  hagen quedat
suspeses per la declaració de l'estat d'alarma (segons l'annex del RD 463/2020) o en el cas
que la  seua  facturació en  el  mes anterior  al  que se  sol·licita  la  prestació  es  veja  reduïda
almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Igualment, estan inclosos els autònoms societaris, els treballadors per compte propi del Règim
Especial de la mar, així com els socis treballadors de les cooperatives de treball associat.

 Com s'acredita la reducció d'ingressos?

Els  autònoms que tributen l'Impost de la  Renda de les  Persones Físiques (IRPF) pel  règim
d'estimació directa hauran de presentar  el  llibre  diari  d'ingressos i  despeses si  tributes en
estimació directa normal i el llibre de vendes en ingressos i el llibre de compres i despeses si
tributes en estimació directa simplificada.

Què ocorre amb els  autònoms que tributen per mòduls i  no estan obligats de registrar la
informació comptable? En aquest cas, sempre que s'haja reduït els ingressos almenys un 75%
s'admetrà qualsevol prova de dret com a acreditació, encara que segueix sense concretar-se
quins.

 Quins requisits s'exigeixen?

A més de que la seua activitat estiga inclosa en alguna de les que va suspendre el Reial decret
d'Estat d'Alarma o posteriors o acreditar una caiguda del negoci del 75%, és imprescindible
que l'autònom estiga donat  d'alta en la Seguretat Social en la data en la qual es va declarar
l'Estat d'Alarma (14-03-2020). Per això si l'autònom s'ha donat de baixa prèviament, no podrà
rebre  aquesta  ajuda.  No  s'exigirà,  no  obstant  això,  tindre  cotitzat  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
complira 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  del  70% a  la  base  reguladora,  calculada  amb  la  mitjana  de  les  bases  per  les  quals
l'autònom haja cotitzat els dotze mesos continuats i immediatament anteriors. En el cas que el
sol·licitant no haja cotitzat almenys 12 mesos anteriors per cessament d'activitat, la quantia
serà del 70% de la base mínima de cotització del Règim d'Autònoms o dels Treballadors de la
mar.



 Quant temps es cobrarà aquesta ajuda?

La seua duració serà d'un mes, i s'ampliarà fins a l'últim dia del mes en què finalitze l'Estat
d'Alarma en el cas que aquest es prolongue més del que es preveu.

 L'autònom ha de donar-se de baixa en la Seguretat Social o en Hisenda?

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

 Què ocorre amb els autònoms que cobren bonificacions o tarifes planes lligades a estar
donats d'alta?

El  decret que regula aquesta ajuda indica que el  temps que es perceba aquesta prestació
extraordinària computarà com efectivament cotitzat. Per aquest motiu, podran sol·licitar-la els
autònoms que estiguen rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al
manteniment de l'activitat.

  On se sol·licita la prestació?

El treballador autònom ha de posar-se en contacte amb la seua Mútua col·laboradora amb la
Seguretat Social abans del 14 d'abril i ells li donaran les pautes per a la seua tramitació. En cas
de desconéixer quina és la seua Mútua, ha de consultar el seu document d'alta com a autònom
i allí figura.


