ADDENDA MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS
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Entre les mesures aprovades pel Reial decret llei 30/2020, s'adopten noves mesures per
als treballadors autònoms afectats per la crisi de la COVID-19.

PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT
S'aprova la pròrroga de la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a
aquells autònoms que ja l'estaven percebent, sempre que durant el quart trimestre de
l'any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.
Aquesta prestació podrà percebre's fins el 31 de gener de 2021 i, a partir d'aquesta
data, només es podrà continuar percebent si concorren tots els requisits de l'article 330
de la LGSS.
Per accedir a aquesta pròrroga, els sol·licitants hauran d'acreditar una reducció en la
facturació, en aquest cas durant el quart trimestre de l'any 2020, d'almenys el 75% en
relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant aquest
trimestre uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
La data d'efectes del reconeixement a la prestació sol·licitada serà l'1 d'octubre de 2020
si se sol·licita abans del 15 d'octubre, o bé amb efectes des de l'endemà de la
sol·licitud, i haurà de ser regularitzada a partir de l'1 de març de 2021.
La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li
correspongui en funció de l'activitat o el 70% de la base reguladora fent la mitjana de
les bases per les quals s'hagi cotitzat des de juliol de 2019 fins a juliol de 2020.
Es preveu la compatibilitat d'aquesta prestació especial per als autònoms en
pluriactivitat, sempre que els ingressos nets procedents del treball per compte propi i
els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superin 2,2 vegades l'SMI. En
aquest càlcul, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25
vegades l'SMI.
Durant el temps que estigui percebent la prestació, el treballador autònom haurà
d'ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base
de cotització corresponent.
Els autònoms que hagin sol·licitat la prestació podran renunciar-hi en qualsevol
moment abans del 31 de gener de 2021 ―la renúncia farà efecte el mes següent a la
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seva comunicació― i retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament
d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la
Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts
durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix
període superaran els llindars establerts, amb la corresponent pèrdua del dret a la
prestació.
Els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer
trimestre de 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat si acrediten en
el quart trimestre les condicions exigides per obtenir-ne el dret.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS QUE NO PODEN CAUSAR DRET
A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT
Aquest col·lectiu de treballadors autònoms podrà accedir a la prestació extraordinària si
compleix els requisits següents:
• Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el RETA o en
el RETMAR com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
• En cas de no complir aquest requisit en la data de presentació de la sol·licitud,
pertoca la invitació al pagament per a ingrés de les quotes degudes en el termini
improrrogable de 30 dies naturals.
• No tenir dret a la prestació de cessament d'activitat per no reunir els requisits de
manca exigits.
• No tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi en l'últim trimestre
de l'exercici 2020 superiors al SMI.
• Poder demostrar una reducció, durant el quart trimestre del 2020, en els
ingressos de l'activitat per compte propi d'almenys el 50% en relació amb els
ingressos obtinguts en el primer trimestre del 2020.
La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que
correspongui per l'activitat desenvolupada. Això no obstant, quan convisquin en un
mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins
al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i 2 o més membres tinguin dret
a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de
les prestacions serà del 40%.
Durant el temps que l'activitat estigui suspesa, es mantindrà l'alta en el règim especial
corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l'obligació de cotitzar.
La sol·licitud d'aquesta prestació ha de presentar-se dins dels primers 15 dies
naturals d'octubre perquè comenci a reportar-se amb efectes d'1 d'octubre de 2020,
amb una durada màxima de 4 mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats en el
primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no
podrà excedir del 31 de gener de 2021. S'aportarà una declaració jurada dels ingressos
que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri, sense
perjudici de l'obligació que assisteix el perceptor de la prestació de presentar un
certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.
L'interessat també haurà de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació
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els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la
prestació de cessament d'activitat o si compten amb algun altre tipus d'ingressos.
Els autònoms que hagin sol·licitat la prestació podran renunciar-hi en qualsevol
moment abans del 31 de gener de 2021, ―la renúncia farà efecte el mes següent a la
seva comunicació― i retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament
d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la
Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts
durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix
període superaran els llindars establerts, amb la corresponent pèrdua del dret a la
prestació.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
TREBALLADORS DE TEMPORADA

DE

CESSAMENT

D'ACTIVITAT

PER

ALS

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball
dels quals al llarg dels últims 2 anys s'hagués desenvolupat en el RETA o en el RETMAR
durant els mesos de juny a desembre.
D'altra banda, es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic
treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, d'haver estat
d'alta en un règim de Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta
alta no superi els 120 dies al llarg d'aquests 2 anys.
Per accedir a la prestació hauran de complir amb els requisits següents:
• Haver estat d'alta i cotitzat en el RETA o en el RETMAR com a treballador per
compte propi durant almenys 4 mesos en el període comprès entre els mesos de
juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
• No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en
el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període
comprès entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
• No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta des
de l'1 de març al 31 de maig de 2020.
• No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos
de gener a juny de 2020, tret que aquesta fos compatible amb l'exercici d'una
activitat com a treballador autònom.
• No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas
contrari, l'òrgan gestor convidarà al pagament el treballador autònom perquè en
el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes.
La quantia de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització
que correspongui per l'activitat exercida en el RETA o, si escau, en el RETMAR i tindrà
una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels
primers 15 dies naturals d'octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats l'endemà
de la presentació de la sol·licitud.
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La sol·licitud de la prestació podrà realitzar-se en qualsevol moment durant el període
comprès entre l'entrada en vigor de la norma i el mes de gener de 2021. Les entitats
gestores dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el
dret.
Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar; el treballador es
mantindrà en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social
corresponent. Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran
assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos que cobreixin la prestació
corresponent.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
TREBALLADORS AUTÒNOMS

PER

CESSAMENT

D'ACTIVITAT

PER

ALS

Des de l'1 d'octubre de 2020 passat, els autònoms obligats a suspendre totes les seves
activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a
mesura de contenció en la propagació de la COVID-19 tindran dret a una prestació
econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària.
Hauran de complir els requisits següents:
• Estar afiliats i en alta en el RETA o, si escau, en el Règim Especial dels
Treballadors de la Mar (RETMAR), almenys 30 dies naturals abans de la data de la
resolució que acordi el cessament d'activitat.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas de
no complir aquest requisit en la data de suspensió de l'activitat, pertoca la
invitació al pagament per a ingrés de les quotes degudes en el termini
improrrogable de 30 dies naturals.
La quantia de la prestació serà equivalent al 50% de la base mínima de cotització
que correspongui per l'activitat desenvolupada, quantitat que s'incrementarà en un
20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família
nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període
procedeixen de la seva activitat suspesa. Això no obstant, quan convisquin en un
mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins
al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i 2 o més membres tinguin dret
a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de
les prestacions serà del 40%; aquesta previsió no serà aplicable per a famílies
nombroses.
El dret a la prestació naixerà des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament
d'activitat adoptada per l'autoritat competent i finalitzarà l'últim dia del mes en què se
n'acordi l'aixecament. Durant el temps que romangui suspesa l'activitat, es mantindrà
l'alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de
l'obligació de cotitzar.
La sol·licitud haurà d'efectuar-se dins dels primers 15 dies següents a l'entrada en vigor
de l'acord o resolució de tancament d'activitat. Si es presenta fora del termini establert,
el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud. En la sol·licitud haurà de
comunicar-se a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren
la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament
d'activitat o si compta amb algun un altre tipus d'ingressos. S'haurà d'aportar una
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declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del
treball per compte d'altri, sense perjudici de l'obligació que assisteix el perceptor de la
prestació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat
gestora de la prestació quan així se li requereixi.
La percepció d'aquesta prestació serà incompatible amb:
• La percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri,
tret que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades
l'import de l'SMI.
• L'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
• La percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi
vist afectada pel tancament.
• La percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari
estigués percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que
desenvolupava.
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