
 

 

MESURES APLICABLES A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AFECTADES PER LA 
CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19 

En aquest document, Andrea Leunda, advocada assessora de l’APdC, presenta un recull de les 
mesures que a dia d’avui s’han aprovat per pal·liar els greus efectes que la crisi sanitària està 
tenint en les persones treballadores autònomes.  

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT 

 

Les persones treballadores autònomes que hàgiu hagut de suspendre la vostra activitat, o que 
hàgiu patit una reducció dràstica de la mateixa, podeu sol·licitar la prestació extraordinària 
per cessament d’activitat.  

Qui pot sol·licitar la prestació? 

• Les persones treballadores per compte propi donades d’alta al Règim Especial dels 

Treballadors Autònoms (RETA). 

• Les persones treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat per 

l’enquadrament com a treballadores per compte propi en el Règim Especial que 

correspongui. 

Quins requisits he de complir? 

• Estar donat/da d’alta al RETA a la data de la declaració de l’estat d’alarma.  

• Que l’activitat que es realitza s’hagi vist directament suspesa en virtut del previst al 

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma. 

Per tant, si prestaves serveis com artista en bolos o donaves classes i estaves donat d’alta al 
RETA, entenem que pots  accedir a la prestació extraordinària. 

En el supòsit que l’activitat no s’hagi vist directament suspesa, és necessari acreditar la 
reducció de la facturació en un 75 % com a mínim, en relació amb la facturació efectuada als 
12 mesos anteriors (en el supòsit d’activitats artístiques) o sis mesos anteriors (en altres 
activitats). 

• Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social. No obstant, si a la 

data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, no es complís amb 

aquest requisit, es podran ingressar les quotes degudes en el termini improrrogable 

de trenta dies naturals a comptar des de la data de la suspensió de l’activitat. 



 

 

• És compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social que fossin compatibles 

amb l’exercici de l’activitat i que ja es vinguessin percebent abans de sol·licitar aquesta 

prestació. 

Quan començaré a percebre la prestació? 

• La prestació es percebrà des del dia 14 de març fins a l’últim dia del mes en el que 

finalitzi l’estat d’alarma. 

Quina quantitat percebré? 

• La prestació serà del 70 % de la base reguladora.  

Com puc calcular la base reguladora? Serà la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat 
durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal del cessament. 

Si no he estat donada d’alta al RETA durant els dotze mesos anteriors? La quantia de la 
prestació serà l’equivalent al 70 % de la base mínima de cotització del RETA. Per tant, serà de 
661,08 €. 

• Tanmateix, la persona treballadora autònoma queda exonerada d’abonar les 

cotitzacions. 

Quins passos he de seguir per sol·licitar la prestació? 

• Contactar telefònicament o de manera telemàtica amb la vostra Mútua col·laboradora 

i us explicaran com tramitar la prestació.  

• És important tenir en compte que per tramitar la prestació no és necessari donar-se 

de baixa de l’activitat, ni a l’Agència Tributària, ni a la Seguretat Social. Per la seva 

banda, els i les administradores de les empreses tampoc hauran de cessar del seu 

càrrec. 

En què es diferència aquesta prestació extraordinària de la prestació ordinària per cessament 
d’activitat? 

• Si estàs pagant la tarifa plana o una quota bonificada podràs demanar la prestació 

sense perdre la bonificació. Així, aquesta es mantindrà quan finalitzi l’estat d’alarma.  

• Seguiràs cotitzant mentre percebis aquesta prestació. Per tant, no es gastaran dies 

d’atur a efectes de demanar una futura prestació.  

• Per cobrar aquesta prestació no és necessari haver cotitzat per la cobertura per 

cessament d’activitat.  

 



 

 

LÍNIA D’AJUTS PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AFECTADES 
ECONÒMICAMENT PEL CORONAVIRUS 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en 
marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones 
treballadores autònomes. 

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a 
l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini. És a dir, les persones beneficiàries 
es seleccionaran sobre la base d’una comparació entre les sol·licituds presentades, tenint en 
compte els criteris valoratius que hagi fixat l’Administració.   

Qui pot sol·licitar l’ajut? 

• Persones treballadores autònomes, persona física, inscrites en el Règim Especial de 

Treballadors Autònoms (RETA).  

Per tant, no està adreçat a les persones treballadores autònomes sòcies de societats 
mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres 
d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos. 

Quins són els requisits per sol·licitar l’ajut? 

• Ser persona treballadora autònoma persona física, donada d’alta com a treballadora 

autònoma al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb 

domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.  

No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats 

civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els 

membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores 

autònoms col·laboradors. 

• No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imponible de la 

darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o 

inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual  i d’igual 

quantia en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.    

• Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant 

la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, 

ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, 

la Generalitat i la Seguretat Social.  

• Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020. 



 

 

• Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la 

subvenció en un municipi de Catalunya. 

• En el cas de persones joves que han estat beneficiaris de l'ajut per afavorir 

l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, 

només poden accedir a aquest ajut aquells que en data 1 de març de 2020 ja els hagi 

finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat. 

• Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Real 

Decret 463/2020, modificat pel Real Decret 465/2020 i normes concordants. 

• Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març 

de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels 

efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una 

antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació es farà amb la mitjana dels resultats 

mensuals des de l’alta al RETA. 

Quan s’inicia el termini per sol·licitar l’ajut?  

• L’ajut es podrà demanar a partir del dia 6 d’abril fins al 5 de maig de 2020. 

Quina serà la quantia i forma de pagament de l’ajut? 

• L’ajut pot arribar a ser d’un màxim de 2.000 €.  

• La quantia de l’ajut es decidirà d’acord amb la documentació que la persona 

treballadora autònoma enviï acreditant les pèrdues econòmiques que hagi patit. La 

documentació es concretarà en les instruccions de la petició. 

• L’ajut es materialitzarà en un únic pagament. 

Com puc sol·licitar l’ajut? 

• L’ajut es sol·licitarà telemàticament. 

 
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-
coronavirus?moda=1 
 

 

 

 

 



 

 

AJORNAMENT DELS DEUTES TRIBUTARIS ESTATALS 

Podràs ajornar el pagament dels deutes tributaris estatals fins a un màxim de 30.000 € que 
estiguin en període voluntari de pagament des del passat 13 de març fins al proper 20 de maig 
de 2.020. 

 

Qui pot ajornar el pagament?  

La persona deutora ha de ser una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 
6.010.121,04 euros per l’any 2019. 

Quines són les condicions de l’ajornament? 

• El termini serà de sis mesos.  

• Durant els tres primers mesos d’ajornament no meritaran interessos de demora. 

 

MORATÒRIA EN ELS TERMINIS D’AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE TOTS ELS TRIBUTS PROPIS 
I CEDITS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la 
Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern estatal el passat 
14 de març.  

 


