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PRESTACIÓ ECONÒMICA
PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
DELS TREBALLADORS
AUTÒNOMS
(RD 08/2020 de 17 de març de 2020 COVID-19)
1. Període per presentar:
> Les activitats que s'han vist obligades a tancar l'activitat segons el RD463/2020, poden presentar-se ja.
> La resta, que són per reducció de facturació d'almenys el 75%, a partir del dia 01/04/2020.
> Data límit de presentació: 14/04/2020

2. Quin autònom podrà sol·licitar la prestació extraordinària?
Tots els autònoms que hagin vist suspesa o afectada la seva activitat per mesures adoptades pel
COVID-19 (persona física, societari, administradors, soci de cooperativa, soci de comunitat de bens, familiar
col·laborador, etc.)

3. S'ha de tramitar la baixa a la Seguretat Social i Hisenda?
No serà necessari en cap cas.

4. Requisits per demanar la prestació:
> Estar donat d'alta en la Seguretat Social a la data de la declaració de l'estat d'alarma.
> Estar al corrent de pagament.

5. Durada:
Serà inicialment d'un mes però es podrà prorrogar fins que finalitzi l'estat d'alarma.

6. Quantia a percebre:
La prestació consisteix en un 70% de la base reguladora i s'aplicaran els mateixos criteris que en els supòsits
generals pel que fa a quanties mínimes i màximes (IPREM).

7. Si l'autònom té un deute amb la TGSS:
Se'ls farà arribar un document per poder liquidar el deute durant un període de 30 dies improrrogables i
llavors, poder tenir dret a la prestació.

8. Si l'autònom te un aplaçament de quotes pendents de pagament a la TGSS:
S'ha d'adjuntar la resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social de l'aplaçament de les quotes
pendents de pagament i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts amb el
mateix.

9. S'ha de continuar abonant les quotes d'autònoms?
Per el moment no hi ha cap aclariment per part del Govern, per tant, hauran de ser abonades.

10. Si l'autònom també consta d'alta en el règim general (pluriactivitat):
No podrà sol·licitar la prestació ja que és una de les situacions incompatibles.

11. Si l'autònom te treballadors a càrrec, s'ha de tramitar ERTO?
No és un requisit per accedir a la prestació extraordinària que l'autònom hagi de realitzar un ERTO.
En cas de fer ERTO, s'ha d'adjuntar la resolució d'aquest a la sol·licitud de la prestació.

Documentació
Per poder presentar les sol·licituds de prestació econòmica per cessament d'activitat dels treballadors autònoms
davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, necessitem la següent informació i documentació:
> Fotocòpia del DNI.
> NAF.
> Mútua.
> Activitat.
> Compte bancari on rebre els ingressos.
> Últims 3 rebuts d'autònoms.
> % IRPF a aplicar.
> Si te treballadors al seu càrrec.

> Dades empresa (nom, CIF i domicili) en cas de
no actuar com a persona física.
> Si l'activitat no està inclosa com suspesa en el
RD 463/2020 , necessitem documentació que
acrediti la reducció de la facturació, almenys en
un 75% en relació al semestre anterior.
> Data inici cessament de l'activitat.
> Llibre de família si es tenen fills a càrrec (nom i
cognoms, DNI, data naixement, si té
incapacitats, si treballa i quines rentes va
obtenir el 2019 i l'any en curs).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
BARCELONA
Rambla Catalunya, 116, 5è 2n
08008 BARCELONA

GIRONA
C/ Bonastruc de Porta, 29, 2n
17001 GIRONA

VIC
C/ Santa Maria, 6 Baixos
08500 VIC

902 413 030

El contingut dels correus electrònics rebuts i els seus annexes son estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge per error, agrairíem que ho comuniqués immediatament
al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.
Li informem que les dades personals que consten en aquesta comunicació seran incorporades en un fitxer propietat de COMPUT APAGE, S.L., amb la finalitat de donar resposta a les seves consultes, gestionar la relació
negocial que ens vincula i informar-li dels nostres productes i/o serveis. Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat descrita i les obligacions legals derivades de la mateixa, i en qualsevol
cas, un cop extingida aquesta, per un termini màxim de 5 anys.
Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits a la normativa Europea, pot dirigir-se per escrit enviant una carta junt amb la
fotocòpia del seu DNI i la descripció del dret que desitja exercir, a la següent adreça: COMPUT APAGE, S.L., REF: PROTECCIÓN DE DATOS, C/Bonastruc de porta, 29 2n, 17001 Girona, o bé per correu electrònic a:
info@comput.es. En qualsevol cas, pot dirigir-se a l’Agencia Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es per iniciar els tràmits corresponents a la defensa dels seus drets.
En el cas de que no desitgi rebre més informació sobre els serveis que oferim pot enviar un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@comput.es
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AJUDA ECONÒMICA
PER A LES PERSONES
TREBALLADORES
AUTÒNOMES
(Generalitat de Catalunya)
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, per autònoms (persona física) que acrediti una reducció dràstica i involuntària de la facturació de
la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària originada pel COVID-19, sempre que l'activitat
estigui inclosa com suspesa en el RD 463/202 i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Requisists
> Estar donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA).
> Tenir domicili fiscal a Catalunya.
> Acreditar les pèrdues econòmiques en el mes de Març de 2020 en comparació amb el mateix mes de
Març de 2019. Els que tenen una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la
facturació mensual des de l'alta al RETA.

1. Quin autònom podrà sol·licitar l'ajut?
> Només l'autònom persona física.
> No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats
laborals, treba-lladors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com
a familiars de socis i religiosos.

2. Quantia:
L'ajut, en forma de prestació econòmica, serà de fins a 2.000 euros i en un únic pagament.
L'import de l'ajut es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la
presen-tació de documents oficials que ho demostrin.

3. Període per presentar:
A partir del dia 1 d'Abril de 2020, ja que és quan es poden acreditar les pèrdues econòmiques de Març de
2020 en comparació amb Març de 2019.

4. L'ajut és compatible amb altres ajudes?
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
De moment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no ha comunicat quina serà la documentació a aportar per tal d'acreditar les pèrdues econòmiques en el mes de Març de 2020 en comparació
amb el mateix mes de Març de 2019.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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