
  

 

Benvolguts clients, 

Els informem de les últimes ajudes per autònoms que s’han activat a partir de les mesures 

de tancament temporal publicades, destinades a la contenció del rebrot i propagació del 
Covid-19, així com de les possibles pròrrogues a les anteriors prestacions que entren també 

en vigor aquest octubre: 

 

 1   PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER ACTIVITATS AFECTADES PER UNA 

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT DECLARADA PER L’AUTOIRITAT 
COMPETENT (MESURA ANTIREBROT) 

Condicions i particularitats: 

• Ser una de les activitats afectades per les mesures de contenció de la propagació 

i que es produeixi la suspensió total de la mateixa. 

• Estar d’alta al RETA almenys 30 dies naturals abans de l’acord de tancament i al 

corrent de pagament. 

• Realitzar la sol·licitud en els 15 dies següents a l’entrada en vigor de les restriccions 

d’activitat. Les sol·licituds posteriors també seran valides, però des del dia de la 

presentació de la mateixa. 

• Quantia de la prestació: 50% de la base mínima de cotització que correspongui, 

amb possibles increments per circumstàncies familiars. 

• Durada: fins a l’aixecament de les restriccions. 

• Es produeix l’exoneració de cotització mentre durin les restriccions i per tant, la 

percepció de la prestació. 

• Es incompatible amb la percepció de rendiments del treball per compte aliè 

superiors a 1,25 vegades el SMI (SMI : Salari Mínim Interprofessional = 950€/mes), 

incompatible amb altres rendiments d’activitats autònomes no suspeses i amb 

rendiments procedents de societats mercantils obligades també a tancar. 

• També es incompatible amb la percepció de la prestació ordinària compatible amb 

l’activitat. 

• La gestió de la prestació es porta a terme per part de les mútues col·laboradores 
de la Seguretat Social. 

 



  

 

 

 2     PRESTACIÓ PER AUTÒNOMS QUE NO PODEN OPTAR A LA PRORROGA DE LA 

PRESTACIÓ ORDINÀRIA NI A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER ACTIVITATS 
EN SUSPENSIÓ TEMPORAL. 

Condicions i particularitats: 

• Estar d’alta al RETA des de abans del dia 01-04-2020 i al corrent de pagament. 

• No tenir ingressos superiors als SMI durant el 4 trimestre de 2020. (950€/mes) 

• Haver patit una reducció d’ingressos de l’activitat en el 4 trimestre de 2020 
d’almenys el 50% en relació als obtinguts al 1 trimestre de 2020. 

• Quantia de la prestació: 50% de la base mínima de cotització que correspongui o 

el 40% si en una mateixa unitat familiar convivent hi ha dues o mes persones amb 

dret a la prestació. 

• Durada: 4 mesos. 

• Es produeix l’exoneració de cotització mentre durin les restriccions i per tant, la 

percepció de la prestació. 

• No hi estan inclosos els autònoms societaris. 

• La gestió de la prestació es porta a terme per part de les mútues col·laboradores 

de la Seguretat Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 3     PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA COMPATIBLE AMB L’ACTIVITAT. 

Condicions i particularitats: 

• Estar d’alta al RETA i al corrent de pagament. 

• Acreditar una reducció de la facturació durant el 4 trimestre del d’almenys el 75% 

en relació al 4 trimestre de 2019. 

• No superar uns rendiments nets (ingressos – despeses) de 1,75 vegades el SMI, 
és a dir, 5.818,50€ durant el 4 trimestre de 2020, el que equival a no superar un 

rendiment net de 1.939,38€ mensuals. 

• Complir amb la resta de condicions establerts per cobrar inicialment la prestació. 

• Durada: es prorroga fins a 31-01-2020 

• Quantia de la prestació: El 70% de la base mínima reguladora més l’abonament 

de les cotitzacions per contingències comunes. 

• No s’exonera de cotització mentre duri la percepció de la prestació. 

• Les bonificacions en la cotització dels mesos de juliol (100%), agost (50%) i setembre 
(25%) no han estat prorrogades. 

• La gestió de la prestació es porta a terme per part de les mútues col·laboradores 

de la Seguretat Social. 

• És compatible amb el treball per compte aliè quan aquest no superi 1,25 vegades 

el SMI, ni aquest computat conjuntament amb el de l’activitat, superi 2,2 vegades el 

SMI. En aquest cas, la percepció serà del 50% de la base mínima reguladora. 

 


