ComunicatCOVID-19autònoms
20 de març de 2020

__________________________________________________________________________________
Prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors per compte propi o
autònoms afectats per la declaració de l'estat d'alarma per la gestió de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19
__________________________________________________________________________________
Tindran dret a una prestació extraordinària per cessament de l'activitat els treballadors per compte propi o
autònoms, les activitats dels quals hagin quedat suspeses en virtut del que estableix del Decret 463/2020, de 14
de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, o bé,
quan la facturació es vegi reduïda, almenys, un 75% amb relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.
La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora, o bé el 70% de la base mínima de
cotització en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms, segons els casos.
Els requisits a complir per tenir dret al cobrament d'aquest ajut són:


Estar afiliat al RETA en la data en què es va declarar l'estat d'alarma.



Acreditar un descens de la facturació del 75%, com a mínim, per a aquelles activitats no cessades segons el RD
463/2020 de 14 de març.



Estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

La prestació es cobrarà durant un mes o bé fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma.
En el cas de complir amb tots els requisits que estableix la normativa, la sol·licitud del mateix s'ha de tramitar a través de
la Mútua amb la qual cada treballador autònom tingui coberta la contingència per cessament de l'activitat i serà aquesta
mútua la que resolgui en un termini no superior a 30 dies hàbils.
Més informació:
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Tortosa, a 20 de març de 2020.
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