
Novetats relatives a la PRESTACIÓ extraordinària PER CESSAMENT ACTIVITAT 
treballadors AUTÒNOMS de la Seguretat Social i sobre AJUTS de la Generalitat de 
Catalunya. 

A continuació expliquem la PRESTACIÓ extraordinària per CESSAMENT d’ACTIVITAT per 
treballadors autònom de la Seguretat Social i de l'Ajut de la Generalitat de Catalunya. 

A data d’avui només es podrien sol·licitar la prestació per cessament de les activitats que estiguin 
incloses en la relació d’activitats i equipament suspesos per el RD d’estat d’alarma, 
segons Annex de RD 463/2020 de 14 de març i modificacions de RD 465/2020 de 17 de març. 

Per la resta d’activitats no es podrà sol·licitar fins l’1 d’abril, ja que es necessari acreditar la 
reducció, en un 75%, de la seva facturació del mes de març respecte a la mitjana de facturació 
del semestre anterior. 

L’Ajut de la Generalitat  es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril, i aquesta ajuda és incompatible 
amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat (concretament amb prestació extraordinària 
per cessament d’activitat de la Seguretat Social). 

No sabem encara com es determinarà i graduarà l’import d’aquest ajut, només que serà fins a 
un màxim de 2.000 euros, però podrà ser menor, encara pendents de concretar-se, i només per 
autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i que alhora acreditin 
una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. (o sigui que compleixin les dos 
condicions). I No està adreçat a autònoms societaris, ni a familiars de socis. 

Per tant al haver-hi incompatibilitats entre elles i haver de triar una o l’altra, i al no saber 
avui l’import exacte de l’ajut de la Generalitat, ni el període exacte que es prolongarà l’estat 
d’alarma, no podem determinar quin ajut és millor. 

Conclusió, a data d’avui només podríem tramitar “amb seguretat” la PRESTACIÓ 
extraordinària per CESSAMENT d’ACTIVITAT per treballadors autònom de la Seguretat Social 
dels “autònoms societaris” dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el 
tancament per el RD d’estat d’alarma, segons Annex. de RD 463/2020 de 14 de març i 
modificacions de RD 465/2020 de 17 de març. 

Quan tinguem resolts  els dubtes plantejats  us informarem per tal de poder tramitar-ho 
amb seguretat. 

INFORMACIÓ TÈCNICA: 

1. PRESTACIÓ extraordinària PER CESSAMENT ACTIVITAT treballadors AUTÒNOMS 

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor de l'RD 
463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, o fins a l'últim dia del mes en què 
finalitzi aquest estat d'alarma, els treballadors per compte propi o autònoms la activitat queda 
suspesa en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret o en un altre cas, quan la seva facturació 
en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a l'almenys, en un 75% en 
relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior, tindran dret a la prestació 
extraordinària per cessament d'activitat. 

- REQUISITS PER PODER ACCEDIR A LA PRESTACIÓ 

1.Estar afiliats i en alta en la data de la declaració de l'estat d'alarma (2020.03.14). 

2.Trobar-se  al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 



Si en la data de la suspensió de l'activitat no es compleix aquest requisit, es procedirà a convidar 
al treballador autònom a que faci el pagament, en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar 
de la data de la recepció per cancel·lar el deute. Si passats els 30 dies naturals no ha cancel·lat 
el deute, quan ho faci, se li aplicarà un 20% de reducció de tota la prestació. 

3. Que la seva activitat estigui inclosa en la relació d'activitats i equipaments 
suspesos segons el RD 463/2020 ( veure annex). 

4.Si l'activitat realitzada pel treballador autònom no és de les suspeses segons el RD 
463/2020 de 14 març, podrà sol·licitar la prestació si acredita la reducció de la seva 
facturació, al març, en al menys, un 75%, respecte a la mitjana del semestre anterior (setembre 
del 2019 al febrer del 2020). 

- IMPORT DE LA PRESTACIÓ 

1.Serà del 70% de la base reguladora, que s'hagués cotitzat durant els 12 mesos anteriors. 

2.Si s’hagués cotitzat per període inferior a 12 mesos la prestació serà sempre equivalent 
al 70% de la base mínima de cotització del Règim d'Autònoms (70% de 944,35 € = 661,04 €). 

- DURACIÓ DE PRESTACIÓ 

Inicialment, la prestació tindrà una durada d'un mes, ampliant-se fins a l'últim dia del mes en 
què finalitzi l'estat d'alarma en el cas que aquesta situació es prorrogui més enllà del mes 
establert. 

L'autònom seguirà donat d'alta en la seva activitat econòmica a Hisenda i en la Tresoreria 
General de la Seguretat Social perquè li sigui aplicable el que regula l'article 17 de l'RDL 
8/2020. 

Durant aquest període no tindrà que pagar la quota d’autònoms. 

A més, el temps que duri la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els 
períodes de prestació per cessament d'activitat als quals pugui tenir dret en el futur. 

- ALTRES CONSIDERACIONS 

Per poder accedir a la prestació no es necessari tenir la cobertura per cessament d'activitat. 

Aquesta prestació es Incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat 
Social. 

No es perdran les bonificacions (com es el cas de la tarifa plana, …) 

A qui tributa per mòduls, per reconèixer la pèrdua de facturació de la Seguretat Social està 
estudiant com adaptar aquesta prestació. 

També podran sol·licitar aquesta prestació aquells professionals autònoms amb 
treballadors i treballadores al seu càrrec. En aquest cas, podran tramitar ERTE per a aquests 
i, a el mateix temps, accedir a aquesta prestació extraordinària. 

 

 

 



2. AJUTS de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova un segon decret de mesures urgents per 
mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre l'economia, l'activitat productiva 
i l'ocupació. 

1.Es destinaran 7,5 milions d’euros per ajudar els treballadors autònoms que s’han vist 
obligats a aturar la seva activitat. 

En concret, es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros (l’import podrà ser menor, en 
funció de les instruccions de la petició, que està pendent de concretar) per a aquells 
treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i 
que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. 

No està adreçat a autònoms societaris, ni a familiars de socis. 

L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva, fins que s’exhaureixi la partida 
habilitada de 7,5 milions. Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el 
mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior. En el cas que el treballador tingui una 
antiguitat al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) inferior a un any, s’agafarà com 
a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta. 

Les sol·licituds no es podran presentar fins que es publiqui la convocatòria al DOGC, que 
està previst per a principis d’abril, i l’import es decidirà amb la documentació acreditativa que 
està pendent de concretar en les instruccions de la petició, i es incompatible amb qualsevol 
altre ajut destinat a la mateixa finalitat (com p. exemple la prestació extraordinària per 
cessament d’activitat de la Seguretat Social, ...). 

 


