
PRESTACIONS PER AUTÒNOMS
L'informem que els treballadors/es per compte pròpia, inclosos els societaris, que se'ls hi hagués suspès 
l'activitat com a conseqüència de l'entrada en vigor el R.D. 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat 
d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, com és el seu cas, tenen dret a 
una prestació econòmica per cessament d'activitat.

Així mateix, els treballadors/es per compte pròpia que com a conseqüència de la crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19,  poden acreditar una reducció de la seva facturació, almenys en un 75% en relació al semestre 
anterior, també tenen dret a una prestació econòmica per cessament d'activitat.

Els per poder accedir a aquesta prestació són els següents:requisits 

 > Estar donat d'alta al Règim General de la Seguretat Social amb anterioritat al dia 14 de març de 2020 (data 
de la declaració de l'estat d'alarma).

 > Estar al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social.

 > Acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb l'efectuada el semestre 
anterior (si és el cas).

Per poder accedir a aquesta prestació no cal que es doni de baixa a la Seguretat Social ni a Hisenda.

Aquesta prestació, inicialment, té una durada d'un mes, però es podrà prorrogar fins a l'últim dia del mes que 
finalitzi l'estat d'alarma.

L'import de la prestació consisteix en un 70% de la base reguladora i s'aplicaran els mateixos criteris generals 
pel que fa a quanties mínimes i màximes (IPREM).

La percepció d'aquesta prestació és incompatible amb qualsevol altre prestació del sistema de Seguretat 
Social.

La  que necessitem per poder tramitar aquesta prestació és la següent:documentació/informació

· Fotocòpia del DNI 
· Número d'afiliació a la Seguretat Social
· Mútua d'Accidents i Malalties Professionals
· Activitat
· Número de compte corrent on rebre la prestació
· Últims tres rebuts d'autònoms
· Data d'alta al RETA
· Data d'inici del cessament de l'activitat
· Llibre de família en cas de tenir menors a càrrec
· Model 145
· Treballadors contractats (si és el cas)  
· Resolució ERTO per Força Major (si és el cas)

· Documentació que acrediti la reducció de la facturació, almenys en un 75% en relació al semestre anterior (si és 
el cas)

Aquesta prestació es pot sol·licitar fins el dia 31 de maig de 2020.
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 Nota Informativa

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

BARCELONA
Rambla Catalunya, 116, 5è 2n
08008 BARCELONA

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

902 413 030
VIC
C/ Santa Maria, 6 Baixos
08500 VIC

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclaració.


	Página 1

