Els efectes laborals de la pandèmia del coronavirus

Mesures per als treballadors autònoms
davant el COVID-19
Davant les consultes que estem rebent a l'SPC, hem fet un recull de les mesures que han
aprovat el govern espanyol i el català amb relació als autònoms, perquè tothom sàpiga a què
es pot acollir i la manera de com tramitar-ho.
A) GOVERN DE L'ESTAT
1.– Prestació extraordinària per cessament d’activitat
Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març
• Vigència:
– Un mes a partir del 14 de març o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, si
s’allarga més d’un mes. El període de percepció es comptarà com a cotitzat i no reduirà els
períodes de prestació per cessament d’activitat als quals pugui tenir dret en un futur el
beneficiari.
• A qui va destinada:
– Autònoms amb activitats suspeses.
– Autònoms que, en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació, hagin vist reduïda la seva
facturació, com a mínim, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre
anterior.
• Requisits:
– Estar afiliat i donat d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març), en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
– Si l’activitat no ha estat directament suspesa en virtut del decret que va declarar l’estat
d’alarma, caldrà acreditar una reducció de la facturació de, com a mínim, el 75% en relació amb
l’efectuada en el semestre anterior.
– Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si en la data de suspensió
de l’activitat o de la reducció de facturació no es compleix aquest requisit, es donarà un termini
de trenta dies naturals perquè l’autònom ingressi les quotes que deu i pugui quedar cobert per
la mesura.
• Quantitat prestació:
– Es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora.
– Si no s’acredita el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, es cobrarà
l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el RETA. Això equival a una prestació de
661 euros.
• Condicions:
– És incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.
– Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com ara la tarifa plana de 60 euros, no
perdran aquesta condició quan reprenguin l’activitat.
2.– Ajornament de deutes tributaris, però no d’impostos
Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març:
Els autònoms poden ajornar els deutes tributaris, però no els pagaments ordinaris d’impostos a
presentar, com ara l’IVA trimestral o l’IRPF. Per tant, hauran de pagar les quotes i tributs el
pròxim mes d’abril.
• Vigència:
La data d’aplicació de la mesura va des de l’aprovació del decret fins al 30 de maig del 2020.
• Condicions:
– L’ajornament de deutes podrà ser de sis mesos com a màxim.
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– Durant els tres primers mesos no es reportaran interessos de demora.
3.– Baixa en cas de contagi
Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març
La situació dels autònoms contagiats per la COVID-19 serà considerada un accident laboral.
Cobraran, per tant, el 75% de la base reguladora des de l'endemà al de la baixa. A la pràctica,
això significa que els autònoms que cotitzin per la base mínima rebran 23,61 euros per cada
dia de baixa.
B) GOVERN DE LA GENERALITAT
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha activat un ajut de fins a 2.000 euros per
als treballadors autònoms (persones físiques).
• Requisits
– Estar donat d’alta al RETA i tenir domicili fiscal a Catalunya.
– Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix
mes del 2019.
– Si l’antiguitat al RETA és inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la
facturació mensual des de l’alta al RETA.
• Quan es podrà demanar?
A partir de l’1 d’abril del 2020.
• Com es podrà demanar?
Telemàticament, a través d’un enllaç que s’habilitarà a la pàgina web de Treball
(www.treball.gencat.cat).
• Condicions:
– L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida pressupostària destinada a tal efecte: 7,5
milions.
– L’import es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques,
presentant documents oficials que ho demostrin.
– Serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
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