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1. Prestació extraordinària per cessament 

d’activitat pels afectats per la declaració de 

l’estat d’alarma per la gestió de la situació de 

crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
 

 

Beneficiaris 

Treballadors per compte propi o autònoms, inclosos autònoms societaris i socis 

treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per 

l’enquadrament en el RETA, que es trobin en qualsevol de les situacions 

següents: 

 amb activitats suspeses en virtut del RD 463/2020, de 14 de març 

 que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior al que se 

sol·licita la prestació en, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de 

facturació del semestre anterior 

 

Requisits 

1. Estar afiliat i en situació d’alta en el Règim Especial dels Treballadors 

Autònoms (o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors 

del Mar) en la data de declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020). 
2. En el cas de que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut 

del RD 463/2020, acreditar la reducció de la facturació en, almenys, un 

75%, en relació amb l’efectuada al semestre anterior. 
3. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. No 

obstant, de no complir-se aquest requisit, el treballador autònom 

disposarà de 30 dies naturals per ingressar les quotes degudes per així 

regularitzar la situació i gaudir del dret a la protecció. 

No s’exigeix un període de cotització mínim de 12 mesos  
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Tipus de mesura 

Prestació extraordinària per cessament d’activitat durant 1 mes a partir de 

l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, o fins l’últim dia de mes en 

que finalitzi l’estat d’alarma, en cas de que aquest es prolongués durant més d’1 

mes.  

Atès que l’estat d’alarma s’ha prolongat fins el 7/06/2020 (RD 537/2020), la 

prestació es percebrà fins el 30 de juny de 2020. 

 

Import 

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, 

calculada amb la mitjana de bases dels 12 mesos anteriors a la data de cessament 

de l’activitat, o, amb a base mínima de cotització en el RETA en cas de no poder 

acreditar el període mínim de cotització per poder gaudir de la prestació. 

 

Terminis 

Es podrà sol·licitar fins l’últim dia del mes següent en que es produeixi la 

finalització de l’estat d’alarma. En aquests moments, fins el 31 de juliol de 2020. 

 

Procediment 

La gestió correspondrà a les entitats a les que es refereix l’article 346 del Text 

Refós de la Llei General de la Seguretat Social (mútues col·laboradores de la 

Seguretat Social, o SEPE en cas de treballadors que tinguin coberta la protecció 

amb una entitat gestora de la Seguretat Social). La gran majoria de les mútues 

han habilitat un apartat en la seva pàgina web amb el model a complimentar i la 

documentació a presentar que es farà principalment per via telemàtica.  

 

Altres 

 La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del Sistema 

de la Seguretat Social. 

 NO s’ha de causar baixa de l’activitat empresarial a cap organisme. 

 En el cas d’autònoms amb activitat en algun dels sectors de la CNAE entre 

el 9001 i el 9004, ambdós inclosos (activitats de creació, artístiques i 
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espectacles), la reducció de la facturació es calcularà en relació amb 

l’efectuada en els 12 mesos anteriors. 

 L’acreditació de la reducció del 75% de la facturació es realitzarà 

mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui: còpia 

del llibre registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos 

i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres 

i despeses. Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres 

que acreditin el volum d’activitat, podran utilitzar qualsevol mitjà de 

prova admès en dret. 

 Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar d’una declaració jurada en la que 

es facin constar que es compleixen tots els requisits exigits per a gaudir 

d’aquesta prestació. 

  

 

Més informació 

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a  

fer front a l’impacte econòmic i social del COVID -19. 

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-

la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/ 

Criteri 5/2020 de la DGOSS sobre l’aplicació de l’article 17 del RDL 8/2020, de 7 

de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic 

i social del COVID-19 

Reial Decret-llei 11/2020, pel que s’adopten mesures urgents complementàries 

en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/criterio%205-2020.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/criterio%205-2020.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/criterio%205-2020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

