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AJUDES PER TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES 

Barcelona, 23 de març de 2020 

 

 

En la situació de crisi actual provocada pel COVID 19, us detallem a continuació les diferents 

ajudes aprovades per als treballadors/es autònoms/es: 

 

PRESTACIÓ PER A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES: 

 

L’art´17 del Reial Decret LLei 8/2020 estableix una prestació econòmica extraordinària, 

equivalent a la de cessament de l’ activitat, per als/les treballadors/es autònoms/es: 

 

a) Qui la pot sol·licitar? 

Tots els treballadors/eres per compte pròpia que: 

- La seva activitat es vegi directament suspesa per la declaració d’ estat 

d‘alarma. 

- o que la seva facturació en el mes anterior, a la sol·licitud, es vegi reduïda 

almenys en un 75% de la mitjana de la facturació del semestre anterior.  

 

També podran sol·licitar aquesta prestació tots els professionals autònoms/es amb 

treballadors al seu càrrec, així com autònoms societaris, administradors, familiars 

col·laboradors que es vegin afectats , sempre i quan presentin prèviament un ERTO 

pels seus treballadors. 

 

b) Requisits: 

- Estar afiliat i donat d’alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de 

l’estat d’alarma (14 de març del 2020). 

- No és necessari tenir la cobertura per cessament d’activitat de treballador 

autònom. 

- Tot i tenir una quota bonificada, també es té dret a la prestació. 

- Estar al corrent de pagament de totes les obligacions amb Seguretat Social, 

de no ser així s’haurà de fer el pagament. 

 

c) Quina serà la quantia? 

La prestació serà del 70% de la base reguladora que en cada cas pertoqui. 

Sinó es tingues carència per a fer el càlcul de la prestació es tindrà en compte la 

base mínima de cotització (944,35 euros). 
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d) Per quant temps? 

La duració de la prestació serà d’ un mes , podent-se ampliar fins l’ últim dia del 

mes que duri l’ estat d’ alarma, en el cas de que aquest es prorrogui. 

S’iniciaria el dia següent a la declaració d’ estat d’ alarma i durarà fins el dia que el 

govern el declari finalitzat. 

 

e) On s’ha de sol·licitar la prestació? 

Els/les treballadors/es autònoms/es hauran de sol·licitar aquesta prestació a la 

seva Mutua habitual on tinguin la cobertura de les seves contingències 

professionals. 

Cas de tenir les contingències professionals cobertes a l’ INSS ( institut Nacional de 

la Seguretat Social), els autònoms/es hauran de sol·licitar la prestació al SEPE. El 

termini per a sol·licitar és d’un mes des de l’entrada en vigor, per tant, fins el 14 

d’abril, sense perjudici que es prorrogui l’estat d’alarma. 

 

f) Quan cobraré la primera quota? 

La primera quota sempre es pagarà a mes vençut. Per tant serà abonada a partir 

del primer dia del mes següent de la presentació de la sol·licitud. 

 

g) Haig de pagar la meva quota d’ autònoms durant el període que  cobri la 

prestació? 

 No, durant aquest període l’ autònom queda exempt de pagar la quota 

d’autònoms, un cop resolta la prestació. 

 

h) M’ haig de donar de baixa d’ autònoms i/o d’ activitat? 

No en aquest cas no s’ha de tramitar cap baixa. 

 

 

AJUDA PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

a) Quin és l’Import ?  

De fins a 2.000 € en forma de pagament únic. 

 

b) Qui la pot sol·licitar? 

La poden sol·licitar tots els Autònoms/es professionals que puguin acreditar una 

reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels 

efectes del Coronavirus, i sempre que figurin d'alta en activitats de les quals les 

autoritats sanitàries n’hagin decretat el tancament i no disposin d'altres fonts 

alternatives d'ingressos, és a dir les activitats suspeses per l’art  10 del 

RD463/2020 i les que figuren en el seu annex. 
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No podran sol·licitar aquesta ajuda: Els treballadors/es autònoms/es socis de                                                                                                               

societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors/es 

autònoms/es col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així 

com familiars de socis i religiosos. 

  

c) Quins són els requisits? 

- Estar donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la 

Seguretat Social (RETA). 

- Tenir el domicili fiscal a Catalunya. 

- Acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en comparació 

amb el mes de març de 2019. En el cas de treballadors autònoms amb una 

antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la 

facturació mensual des de la data en què va causar alta al RETA. 

 

d) Amb que és incompatible aquesta ajuda?  

Amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat, per tant serà incompatible 

amb la percepció de  l’ ajuda extraordinària estatal del RD-Llei 8/2020. 

 

e) On i quan s’ha de sol·licitar? 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a partir de l'1 d'abril de 2020, ja que per 

acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos de març de 2020 

amb els de març de 2019. 

La presentació s’haurà de fer telemàticament, a través de l’enllaç que 

properament s'activarà al web de la Generalitat. 

 

 

Ens posem a la vostre disposició per la gestió i tramitació de qualsevol de les dues prestacions. 

 
Ben cordialment, 
 
Departament Laboral  
BARCELONA ADVOCATS I ASSESSORS, SLP 

  
 

 

 

 


