Circular informació actualitzada 27 de març de 2020

RESUM DE LES MESURES APROVADES EN BENEFICI DELS AUTÒNOMS PER
LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE
CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

PRIMER.- PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A CESSAMENT D'ACTIVITAT
DELS AUTÒNOMS (Article 17, Real Decret-Llei 8/2020, 17 març)
En que consisteix la prestació ?
-

Prestació determinada aplicant el 70% a la base reguladora, d’acord al que està previst a
l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social.
Exemple de prestació cotitzant per base mínima (actualment 944,40 €/mes): 661,08 euros mensuals

Durada ?
-

Tindrà una duració d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins l´últim dia del mes en que finalitzi
l’estat d’alarma, en el supòsit que es prorrogui i tingui una duració superior a un mes.

Ho pot demanar qualsevol treballador autònom ?
-

Està adreçat a tots els autònoms inscrits en el règim especial d'autònoms de la Seguretat
Social independentment de la seva condició.

Quins requisits s’han de complir ?
-

Activitats de les quals s'ha decretat la suspensió, d'acord amb el que estableix el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació
sanitària.
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-

Activitats que no es vegin directament suspeses pel RD però que acreditin una reducció de la
seva facturació, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre
anterior.

-

Estar al corrent de pagaments de les quotes de la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió
de l’activitat o de la reducció de facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor
convidarà al pagament del treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30
dies naturals ingressi les quotes degudes.

-

La percepció serà incompatible amb qualsevol altre prestació del sistema de la Seguretat
Social.

Qui ho gestionarà ?
-

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les entitats a les que es refereix l’article 346 del
Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, és a dir, les Mútues col·laboradores amb
la Seguretat Social.

Quan es podrà demanar ?
-

En el cas de suspensió, immediatament, sempre i quan les mútues col·laboradores hagin
habilitat els processos de sol·licitud.

-

En el cas de reducció de la facturació, a partir del dia 1 d’abril de 2020.

Existirà obligació de cotitzar durant aquest període ?
-

Durant el temps de percepció de la prestació extraordinària, no existirà per part de l’autònom
obligació de cotitzar, si bé aquest període tindrà la consideració de cotitzat en els termes de
l’article 17 del RD-Llei 8/2020.

-

És important tenir en compte que degut a l’eventual concessió retroactiva, en el seu cas, de
la nova prestació per part de les entitats gestores de la mateixa, és possible que tinguin que
realitzar-se, amb posterioritat, regularitzacions en les cotitzacions, amb les consegüents
devolucions de quotes als interessats, les quals es realitzaran d’ofici, en tot cas.
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SEGON.- PRESTACIÓ TREBALLADOR AUTÒNOM ÀMBIT CATALUNYA
(Article 15, DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març)
En que consisteix la prestació ?
-

Prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros.

Durada ?
-

Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment
de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom ?
-

Està adreçat a les persones treballadores autònomes amb domicili fiscal a Catalunya,
inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social.
No està adreçat als treballadors
autònoms socis de societats mercantils,
cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres
d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Quins requisits s’han de complir ?
-

Activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret
463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva
facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i
no disposin de fons alternatives d'ingressos

-

S'han d'acreditar perdudes econòmiques el mes de març de l'any 2020 en comparació amb
el mes de març de l'any 2019, les quals s'han d'acreditar per mitjà de documents oficials. En
el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la
comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.

-

Incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats,
destinat a la mateixa finalitat.
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Quan es podrà demanar ?
-

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan
els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.
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