L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT INFORMA
#CORONAVIRUS # COVID19 / 23 de març de 2020

El RD Llei 8/2020, de 17 de marc, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu a l’article 17, la
prestació extraordinària per cessament de l’activitat per als afectats per la
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVId-19.
Aquesta prestació s’estén a tots els TREBALLADORS AUTÒNOMS, independentment
de que hagin cotitzat o no per la contingència de cessament de l’activitat.

El requisits per accedir a la prestació són:
1. Estar afiliats i d’alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors per compte pròpia.
2. En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa, acreditar la reducció de la seva facturació
almenys en un 75%, en relació a l’efectuada al semestre anterior.
3. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social (si a la data de suspensió de
l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís el requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament
al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes
rebudes. La regularització del descobert produirà tots els efectes per a l’adquisició del dret a la
protecció).
4. El sol·licitant a data 14 de març, haurà d’estar afiliat i d’alta al RETA.
5. La reducció de la facturació en el mes anterior a la sol·licitud ha de ser almenys del 75% en relació
a la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Quan el
treballador autònom no porti d’alta els sis mesos naturals exigits per acreditar la reducció d’ingressos, la
valoració es portarà a terme tenint en compte el període d’activitat.
6. El termini per presentar la prestació és d’un mes des de l’entrada en vigor, per tant finalitzà el 14
d’abril.
7. L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació
comptable que ho justifiqui ( còpia del llibre de factures emeses i rebudes, llibre diari d’ingressos i
despeses, llibre registre de vendes i ingressos, o del llibre de compres i despeses).
8. Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar llibre que acrediti el volum d’activitat,
hauran d’acreditar la reducció almenys del 75%, exigida per qualsevol mitjà de prova admès a dret.
9. Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la que es faci constar que es
compleixen tots els requisits.
10. Quan es tracti d’autònoms que tinguin carència per causar dret a la prestació per cessament de
l’activitat, la quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora.
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Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació
serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització de l’activitat desenvolupada pel treballador
autònom al RETA.
11. Durant el període de la percepció de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, el
treballar autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. Si la causa del dret
a la prestació és la reducció de la facturació, en el mes anterior al que sol·licita la prestació en un 75% en
relació amb l’efectuada al semestre anterior, haurà de mantenir-se, en tot cas, d’alta en el
corresponent règim de la Seguretat Social. Durant el període de percepció d’aquesta prestació no
existirà obligació de cotitzar. Respecte de les quotes ja ingressades i que es puguin ingressar,
únicament els recàrrecs, interessos de demora i costes que s’haguessin satisfet o es puguin realitzar i es
superposin amb algun dels dies del període durant el que es té dret a la prestació de caràcter
excepcional, seran retornades, a petició dels interessats.
12. La prestació extraordinària per cessament de l’activitat tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en
el seu cas, fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest és prorrogui i
tingui una durada superior al mes i sempre que es mantinguin els requisits.
13. La concessió de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament de l’activitat als que
el beneficiari pugui tenir en el futur. El temps durant el que es percebi la prestació extraordinària per
cessament de l’activitat s’entendrà com a cotitzat tant per contingències comunes com per
contingències professionals, així com per cessament de l’activitat per qui ho anessin fent al temps
de sol·licitar la prestació.
14. No causaran dret a aquesta prestació els autònoms que rebessin una prestació o tinguin dret a
una altra prestació de la Seguretat Social, tant si la percep com si no.
15. Quan hi hagi concurrència en la tramitació amb els expedients de suspensió de contractes i reducció
de jornada per causa vinculada al COVID-19, en el moment de presentar la sol·licitud d’aquesta prestació,
s’haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació.

Més informació:
https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-pa
ra-autonomos/
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