Quines mesures de suport tenen els autònoms davant la crisi del COVID-19?

Primer.- Els autònoms que hagin hagut de paralitzar la seva activitat com a
conseqüència directa de la declaració de l'estat d'alarma (escoles, establiments de
restauració...) poden sol·licitar la prestació per cessament d'activitat que, en aquest
cas, no requerirà d'una duració prèvia de cotització, sinó que es farà universal per a
tothom que la sol·liciti i hi tingui dret. L'import d'aquesta prestació, de forma
general, serà de gairebé 670 euros.
Segon.- Els autònoms que, com a conseqüència del COVID-19, hagin vist reduïda la
seva activitat de forma considerable, de tal forma que la seva facturació (en el mes
anterior al que ho demanin) sigui inferior al 75% de a mitjana mensual de la
facturació del sis mesos anteriors, també tindran dret a aquesta prestació de gairebé
670 euros mensuals (mentre duri l'estat d'alarma).
Tercer.- La Generalitat de Catalunya ha aprovat una subvenció (d'import màxim de
2.000 euros) per a aquells professionals per compte pròpia que estiguin donats d'alta
i que hagin hagut de tancar el seu establiment (novament, bars, restaurants, centres
formatius...). Aquesta subvenció és incompatible amb les dues prestacions anteriors.
Per tant, l’enginyer/a tècnic/a, i sempre i quan estigui cotitzant al RETA, pot accedir
a la prestació comentada en el punt 2. Per tramitar aquesta prestació, cal tenir
present el següent:
- S’ha de demanar davant de la Mútua d'Accidents de Treball en la qual,
obligatòriament, va haver d'inscriure's en el moment de donar-se d'alta com a
autònom.
- El moment per fer-ho serà a partir de que es pugui acreditar la disminució de
facturació, de tal forma que, raonablement, això succeirà el dia 15 d'abril (que serà
quan haurà transcorregut un mes des de l'inici de l'estat d'alarma i, per tant, podrà
demostrar la disminució de la facturació durant aquest període en relació als sis
mesos anteriors).
- Aquesta prestació l'exonerarà de pagar autònoms durant el temps en que la rebi.
Al marge d'aquestes ajudes, comentar que, en aquests moments, no està aprovada
cap suspensió de la obligació de presentar impostos al mes d'abril. No obstant, sí que
s'ha aprovat la concessió d'ajornament de pagament dels impostos que caldrà
presentar al mes d'abril. Aquest ajornament podrà ser concedit fins a un màxim de 6
mesos (dels quals els 3 primers mesos no caldrà pagar interessos).

