
 

 

 

Els autònoms cobraran la devolució de la quota de març? 

Doncs si, en principi a la segona quinzena de maig. La TGSS ha explicat en una publicació del 
seu compte a Twitter que actuarà d’ofici en la devolució de les quotes d’autònoms quan es 
superposin amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat sense que aquests 
treballadors hagin de sol·licitar-ho. 

En aquest sentit, el president de la Federació d’Associacions d’Autònoms ha indicat que és per 
coses com aquestes per les quals varen demanar al març la suspensió de la quota ja que els 
autònoms no estaven en condicions de fer aquesta aportació. 

Els autònom varen abonar la quota de març, malgrat el dia 17 de març començava el període per 
a sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat.  

Fins el 15 d’abril, un total de 1.016.670 de treballadors per compta pròpia han sol·licitat la prestació 
extraordinària de cessament d’activitat a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.  

Segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s’ha aprovat el 97,3% de les sol·licitud 
tramitades. 

 

 

Serveis d’Assessorament Jurídic 

Barcelona a 20 d’abril de 2020 
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