
GOVERN CENTRAL 

 

- Qui pot demanar l’ajut? 

 

o Els autònoms que tinguin una activitat que s’hagi vist interrompuda directament 

per una decisió governamental (per exemple els autònoms que regentin un bar, 

perruqueria, etc. 

o Els autònoms que la seva activitat, sense veure’s interrompuda directament per 

l’estat d’alarma, si s’hagi vist afectada dràsticament per la crisi del coronavirus. 

 

- Condicions a complir 

 

o Acreditar que la facturació el mes anterior a la sol·licitud de la prestació s’hagi 

reduït el 75% respecte a la registrada a la mitjana del semestre anterior. Per 

exemple: en el cas que un autònom demani la prestació a l’abril, hauria 

d’acreditar que la seva facturació al mes de març era el 75% anterior a la mitja 

de facturació que havia registrat entre els mesos d’octubre de 2019 i març 2020 

o Indispensable estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social 

o Haver cotitzat per un mínim de 12 mesos 

o Donar-se de baixa a Hisenda i a la Seguretat Social 

 

- Quant es cobrarà? 

 

S’estableix que la xifra final serà el 70% de la base reguladora per la que estigui cotitzant 

l’autònom. És a dir, per una autònom que estigui cotitzant per la base mínima la 

prestació serà de 660,80€ mensuals. 

 

- Quant durarà la prestació? 

Tindrà una duració d’un mes des de l’entrada en vigor del decret el passat 14 de març o 

fins l’últim dia del mes el que finalitzi l’estat d’alarma (sempre que aquest es prorrogui 

i tingui una durada superior al mes). 

El temps en que l’autònom cobri la prestació per cessament d’activitat la Seguretat 

Social l’entendrà com cotitzat, és a dir, no el reduirà dels períodes de prestació per 

cessament d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en un futur. 

 

- S’ha de seguir pagant la quota de la SS? 

No, sempre que el treballador autònom s’agafi al cessament d’activitat. Durant el mes 

que la SS li reconegui i concedeixi la prestació, l’autònom no haurà de pagar la quota. 

De fet s’haurà de tramitar la baixa a Hisenda i a la Seguretat Social. 

 

- Com es demana el cessament d’activitat? 

Us heu de posar en contacte amb la vostra mútua d’accidents de treball. En principi, a 

no ser que hi hagi algú que ho hagi fet pel seu compte, la vostra mútua és Asepeyo. 



GENERALITAT 

 

- Qui pot demanar l’ajut? 

 

o Autònoms afiliats al RETA amb domicili fiscal a Catalunya que puguin acreditar 

una “reducció dràstica i involuntària”. Es podrà demanar a partir de l’1 d’abril. 

 

- Condicions a complir 

 

o Acreditar pèrdues econòmiques comparant la seva facturació del març de 2020 

respecte al març de 2019. Si l’antiguitat no arriba a l’any, la Generalitat 

realitzarà la mitjana de la facturació mensual des del dia que està donat d’alta. 

 

- Quant es cobrarà? 

 

Es percebrà un pagament únic de fins a 2.000€. La prestació es concedirà fins esgotar 

els fons, amb una dotació de 7,5 milions d’euros. 

 

- Quant durarà la prestació? 

La prestació és de pagament únic. 

 

 


