PRESTACIONS INCLOSES EN EL RDL 24/2020: MESURES
DE PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM
Amb data 27 de juny, s’ha publicat al BOE el RD-llei 24/2020, pel qual s’adopten mesures socials de
reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. Pel que
respecta a les mesures que afecten als autònoms destaquem dos possibles escenaris:

SI S’HA PERCEBUT LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER
CESSAMENT D’ACTIVITAT DURANT L’ESTAT D’ALARMA
FINS EL 30 DE JUNY DE 2020:
En aquest cas, existeixen tres possibles casos:

A) Seguir d’alta d’autònoms i tenir la possibilitat d’obtenir, a partir de l’1 de
juliol, d’exoneracions en la cotització.
L’exoneració de quotes s’aplicarà per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Art. 8
RLD 24/2020).
Requisits:
✓ Estar donat d’alta en el RETA
✓ Haver percebut fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat
prevista en l’Art. 17 RDL 8/2020, de 17 de març
Imports:
Es tindrà dret a una exempció de les cotitzacions de la Seguretat Social i formació professional
amb els següents imports:
✓ 100% de les cotitzacions del mes de Juliol
✓ 50% de les cotitzacions del mes d’Agost
✓ 25% de les cotitzacions del mes de Setembre
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Compatibilitat:
És compatible amb les prestacions per incapacitat temporal.
Incompatibilitat:
L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament
d’activitat.

B) Seguir d’alta d’autònoms i sol·licitar la prestació ordinària per cessament
d’activitat, compatibilitzant-la amb la continuació de l’activitat per compte
pròpia (Art. 9 RDL 24/2020)
Requisits:
✓ Haver percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat Covid-19.
✓ Estar d’alta en el RETA i mantenir-se d’alta en el mateix període durant la percepció de la
prestació
✓ Tenir cotitzats, com a mínim, els dotze mesos anteriors a juliol de 2020, és a dir, des de
juliol 2019 a juny 2020, de forma continuada, per cessament d’activitat.
✓ No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació,
excepte que l’autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit a tal efecte.
✓ Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social
✓ Haver complert amb les obligacions laborals i de la Seguretat Social dels treballadors a
càrrec en el cas de tenir-ne.
✓ S’haurà d’acreditar amb posterioritat al reconeixement provisional del dret una reducció
de la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació amb
el mateix període de l’any 2019.
✓ S’haurà d’acreditar amb posterioritat al reconeixement provisional del dret no haver
obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75
euros. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets
del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.
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Quantia de la prestació:
La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora.
La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les
bases per les que s’hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats immediatament anteriors
al mes de juliol de 2020.

Durada i sol.licitud:
Es podrà percebre aquesta prestació com a màxim fins al 30 de setembre de 2020:
Si la sol·licitud es presenta entre el 1 de juliol i el 14 de juliol: serà de l’1 de juliol al 30 de setembre.
Si la sol·licitud es presenta el 15 de juliol o posterior, serà del dia següent a la sol.licitud fins al 30
de setembre.
Si arribats al 30 de setembre es vol mantenir la prestació, es requerirà el cessament total de
l’activitat, produint baixa en el RETA, deduint-se de la duració d’aquesta prestació a la que es
tingués dret el període percebut des de 1 de juliol de 2020.
Cotització:
Durant el temps que s’estigui percebent la prestació, s’haurà d’ingressar a la Tresoreria General
de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions.
Renúncia a la prestació:
Es podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, produint
efectes la renuncia al mes següent a la seva comunicació, podent tornar per iniciativa pròpia la
prestació percebuda sense necessitat d’esperar a la reclamació corresponent quan es consideri
que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació en
aquest mateix període superaran els llindars exigits per accedir a aquesta prestació.
NOTA: La prestació es reconeixerà amb caràcter provisional i, a partir del 31 de gener de 2021, les
mútues procediran a la seva revisió, comprovant el compliment dels requisits legals establerts i
procedint a la seva reclamació en cas d’incompliment.
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C) S’ha causat baixa en el RETA i es vol sol.licitar la prestació ordinària per
cessament d’activitat, ja que l’activitat per compte pròpia ha cessat temporal
o definitivament.
D’acord amb el RDL 8/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, els treballadors autònoms compten amb un sistema específic de protecció per
cessament d’activitat.
Aquesta protecció compren l’abonament d’una prestació econòmica mensual per cessament
d’activitat i la cotització a la Seguretat Social.
Per accedir a aquesta prestació es requereix un període mínim de cotització per cessament
d’activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament, essent
computable el mes en què es produeix el fet causant del cessament d’activitat.

NO S’HA PERCEBUT LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DURANT L’ESTAT
D’ALARMA FINS EL 30 DE JUNY DE 2020:
La prestació extraordinària per cessament d’activitat Covid-19 contemplada en el RDL 8/2020 de
17 de març i RDL 11/2020 de 31 de març, la qual prèvia sol.licitud es podia percebre fins l’últim
dia del mes en que va finalitzar l’estat d’alarma (30 de juny de 2020), es podrà sol.licitar fins el
pròxim 31 de juliol de 2020.

Requisits:
✓ Estar afiliat i d’alta al RETA en la data de declaració de l’estat d’alarma (14 de març de
2020)
✓ Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. En el cas de tenir
un aplaçament de deute, haurà de ser anterior al 14 de març de 2020 per considerar-se
al corrent de pagament.
✓ Que l’activitat s’hagi suspès en virtut del previst en el RDL 463/2020 de 14 de març, o
s’hagi vist reduïda la facturació al menys un 75% en el mes anterior a la sol.licitud i en
relació amb la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat
d’alarma que comprèn el període entre setembre 2019 i febrer 2020.
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Quantia de la prestació:
Amb caràcter general, serà equivalent al 70% de la base reguladora si bé, s'aplicaran els mateixos
límits màxim i mínim que per a la prestació ordinària de cessament d'activitat, en funció de
l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).
Si el treballador ha cotitzat menys de 12 mesos amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma,
la prestació serà de l'70% de la base mínima de cotització del col·lectiu a què pertanyi.

Compatibilitat:
La prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de Seguretat Social que el beneficiari
vingués percebent i fos compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.

Vic, a 7 de juliol de 2020
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