
 

ELS AUTÒNOMS TAMBÉ PODEN GAUDIR DE PRESTACIÓ 

Els autònoms perjudicats pel coronavirus podran cobrar la prestació per cessament de l’activitat. 

Cal veure quin requisits s’han de complir 

Requisits a complir: 

Tancament de Negoci: Per tal de poder cobrar aquesta prestació cal trobar-se al corrent de 

pagament de les quotes de la Seguretat Social. Sinó es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor 

requerirà a l’autònom que es posi al corrent en un termini de 30 dies ( si atén a aquest  

requeriment, podrà accedir a la prestació).  A més, deurà trobar-se en algun dels supòsits que 

s’indiquen a continuació: 

1. L’activitat de l’autònom cal que hagi quedat suspesa a causa de la pandèmia. Això 

passarà, per exemple, si és un professional lliberal que ha hagut de tancar el seu 

establiment, negoci . 

2. En cas que l’activitat no hagi quedat suspesa, podrà sol·licitar la prestació si la seva 

facturació del mes anterior al de la sol·licitud de la prestació s’hagi vist reduïda al menys 

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

 

Tràmits: 

Si compleix els requisits indicats ja pot sol·licitar la prestació. Per això, cal que es posi en contacte 

amb la seva mútua i verifiqui quin procediment cal seguir. Per exemple, algunes mútues fan 

omplir un formulari que s’ha de fer arribar a una adreça de correu electrònic habilitat, juntament 

amb la documentació que acrediti la suspensió o la reducció de la facturació ( per exemple, els 

models 130 de pagament fracciona de l’IRPF ). 

 

Durada i quantia 

Si bé la prestació en un principi tenia una durada inicial d’un mes, es podrà seguir cobrant fins 

el darrer dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma. Per tant, com a mínim es podrà cobrar 

amb data efectes des del 14 de març fins el 30 d’abril. 

Import 

La quantia consisteix en un 70% de la base reguladora. En aquest sentit: 

 La  base reguladora de la prestació és la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos 

anteriors. Per exemple si un autònom ha vingut cotitzant per una base de cotització de 

1.500 euros, la prestació serà de 1.050 euros. 

 Si l’autònom no reuneix el període de carència previst amb  caràcter general per a poder 

accedir a la prestació ( en una situació normal s’exigeix haver cotitzat 12 mesos), l’import 

de la seva prestació serà del 70% de la base mínima. Per tant, com la mínima és de 

944,40 euros cobrarà 661,08 euros. 

 

Així mateix, mentre percebi la prestació no deurà ingressar les quotes del RETA 



A la pràctica, malgrat la norma que regula aquesta prestació excepcional només es refereix als 

autònoms indicats anteriorment ( amb negocis tancats o amb una facturació reduïda), el Govern 

ha aclarit que també s’inclouen en el cobrament de la prestació: 

1. Als autònoms societaris, és a dir, als autònoms que tenen el control efectiu d’una SL i 

treballen en ella. 

2. I a aquells autònoms que tinguin personal contractat per compta aliena. 

 

Per tant, com a mínim es podrà cobrar la prestació amb data  d’efectes des del 14 de març i fins 

el proper 30 d’abril. A més, també la podran cobrar els autònoms societaris i els qui tinguin 

empleats al seu càrrec. 

 

 

Servei d’Assessorament Jurídic 

Barcelona a 9 d’abril de 2020 


