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Flash informatiu 

 

Prestació extraordinària per a treballadors 

autònoms afectats per la crisi ocasionada pel 

COVID-19 

 

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, s'ha pronunciat sobre l'àmbit d'aplicació 

d'aquesta ajuda, així com altres dubtes que van sorgir amb la publicació de la normativa que aprovava 

la prestació extraordinària a treballadors autònoms. 

En concret, recordem que el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 

per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, preveu en el seu article 17 la prestació 

extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió 

de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir el cessament 

temporal o disminució de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària. 

Aquesta prestació extraordinària s'estén a tots els treballadors autònoms, ja estiguin o no protegits per 

la prestació de cessament d'activitat, sempre que compleixin les condicions i requisits previstos en la 

seva regulació, tractant amb això d'emparar a tot el col·lectiu davant la situació excepcional acordada 

per a la protecció de tots els ciutadans. 

El criteri de la Direcció General és el següent: 

 

1. Àmbit subjectiu d'aplicació. 

L'àmbit subjectiu de la present ajuda pot ser sol·licitada per les següents persones en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms (RETA): 

1.1. Els que exerceixin una activitat per compte propi, persones físiques majors de divuit anys que 

realitzin de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de direcció i 

organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin 

o no ocupació a treballadors per compte d'altri 

 

1.2. Els comuners de les comunitats de béns i els socis de societats civils irregulars, llevat que la 

seva activitat es limiti a la mera administració dels béns posats en comú 

 

1.3. El cònjuge i els parents del treballador per compte propi o autònom que, realitzin treballs de 

forma habitual i no tinguin la consideració de treballadors per compte d'altri 

 

1.4. Els treballadors autònoms econòmicament dependents 

 

1.5. Els que exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec 

de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital (SL, SA, etc), 

a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseeixin el control efectiu, 

directe o indirecte, d'aquella. 
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2. Circumstàncies per demanar la prestació i requisits. 

 

Aprofitem per recordar que la prestació va dirigida a autònoms dels inclosos en el punt anterior que 

es trobin en algun dels dos escenaris següents: 

 

2.1. Activitats que hagin quedat suspeses 

 

2.2. Aquells la facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el 

menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior. 

Normalment mes de març, per sol·licitar l'ajut a partir de l'1 d'abril. 

 

Els requisits per agafar-se a la prestació són: 

 

• Estar afiliats i en alta, el 14 de març de 2020 en el règim especial de la Seguretat Social dels 

treballadors per compte propi o autònoms o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat 

Social dels Treballadors de la Mar. 

 

• En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 

75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior. 

 

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

la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest 

requisit, l'òrgan gestor convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini 

improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del 

descobert produirà plens efectes per a l'adquisició de el dret a la protecció. 

 

El termini per sol·licitar l'ajut finalitza el 14 d'abril de 2020. 

 

 

3. Documentació a aportar. 

 

3.1. Imprès normalitzat de sol·licitud de la prestació on es requereix indicar: 

3.1.1. Dades identificatives sol·licitant i fills si és el cas 

3.1.2. Règim de la Seguretat Social 

3.1.3. Tipus de treballador autònom 

3.1.4. Si simultàniament és treballador per compte d'altri 

3.1.5. Si rep altres prestacions 

3.1.6. Si és professional col·legiat 

3.1.7. Activitat econòmica i codi CNAE 

3.1.8. Si té quotes ajornades de la Seguretat Social i en aquest cas la data de la resolució 

3.1.9. Si està o ha estat en situació d'incapacitat laboral des del 2020.03.14 

3.1.10. IBAN per ingressar la prestació 

 

3.2. Fotocòpia de el Document d'Identitat (DNI-NIE-TIE) o Passaport, (per les dues cares) 

 

3.3. Model 145 de comunicació de dades al pagador (I.R.P.F.) 
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3.4. Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers, si hi ha fills al seu càrrec 

 

3.5. Certificat de TGSS d'estar al corrent de pagament 

 

3.6. Si hi ajornament de quotes pendents de pagament a la TGSS: resolució de la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, de l'ajornament de les quotes pendents de pagament, i 

justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts en la mateixa 

 

3.7. Si hi ha cotitzacions a l'estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions realitzades a 

l'Estranger 

 

3.8. Resolució administrativa o judicial de reconeixement de la prestació o ajut corresponent, si 

tingués alguna concedida 

 

3.9. L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la 

informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de la còpia de el llibre de 

registre de factures emeses i rebudes; de el llibre diari d'ingressos i despeses; de el llibre 

registre de vendes i ingressos; o de el llibre de compres i despeses. Aquells treballadors 

autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, 

hauran d'acreditar la reducció a el menys de l'75% exigida per qualsevol mitjà de prova 

admès en dret. 

 

3.10. Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual es faci 

constar que compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a aquesta prestació 

 

 

4. Alta i cotització. 

 

Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat el treballador 

autònom que suspengui l'activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. Si la causa de el dret a la 

prestació és la reducció de la facturació en el mes anterior al què se sol·licita la prestació en un 75 

per cent en relació amb l'efectuada en el semestre anterior, haurà de romandre, en tot cas, d'alta 

en el corresponent règim de Seguretat Social. 

 

Durant el període de percepció d'aquesta prestació no existeix la obligació de cotitzar. 

 

Respecte de les quotes ja ingressades i que es puguin ingressar, inclosos, si s'escau, únicament 

els recàrrecs, interessos de demora i costes que s'hagin satisfet o es puguin realitzar, i es 

superposen amb algun dels dies del període durant els quals es té dret a la prestació de caràcter 

excepcional, seran retornades a petició dels interessats. La seva sol·licitud s'ha de formular 

juntament amb la sol·licitud de la prestació excepcional, s'han d'aportar a aquest efecte els 

documents acreditatius del seu pagament i sense que es pugui sol·licitar una vegada expirat el 

termini. Si el que tingués dret a la devolució és deutor de la Seguretat Social per quotes 

corresponents a altres períodes o per altres recursos del sistema, el crèdit per la devolució serà 

aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella en la forma que legalment sigui procedent. 

 

Transcorregut els efectes temporals d'aquestes mesures, tornarien a ser d'aplicació dels beneficis 

en la cotització que, si s'escau es gaudiren amb anterioritat a la concessió d'aquesta prestació. 
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5. Durada. Incompatibilitats. Concurrència amb ERTOs. 

La prestació extraordinària per cessament d'activitat tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, si és 

el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i 

tingui una durada superior al mes, sempre que continuïn els requisits exigits per a la seva 

concessió. 

No tenen dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que vinguessin percebent una 

prestació o tinguin dret a una altra prestació del Sistema de Seguretat Social, tant si la percep com 

si no. 

Quan es doni la tramitació de la present prestació amb els procediments de suspensió de contractes 

i reducció de jornada vinculada al COVID-19, el treballador autònom en el moment de presentar la 

sol·licitud de la prestació excepcional, haurà d'adjuntar còpia de l'inici de les actuacions dirigides a 

la seva tramitació. 

Totes les mesures anteriors poden, i en alguns casos han de ser desenvolupades, per altres 

disposicions de menor rang que entenem que aniran apareixent en els pròxims dies. Per a qualsevol 

aclariment no dubtin en contactar amb nosaltres. 


