PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT D’AFECTATS PER LA DECLARACIÓ
D’ESTAT D’ALARMA

Lleida, 19 de març de 2020

Com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària produïda pel COVID-19, molts
treballadors per compte propi o autònoms han vist suspeses les seves activitats forçosament per
aplicació d’aquella norma, o estant patint importants pèrdues a la seva facturació.
Per pal·liar d’alguna forma la delicada situació de treballadors autònoms que la norma protegeix,
el Govern ha establer el dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sempre que:
(i)

Estiguin afiliats i donats d’alta al règim corresponent.

(ii)

Si l’activitat desenvolupada no és de les que directament ha suspès el Decret
d’Alarma, acreditin una reducció d’almenys el 75% de la seva facturació, en relació
al semestre anterior.

(iii)

Es trobin al corrent del pagament de quotes a la Seguretat Social. Excepcionalment,
si el treballador no està al dia de les seves obligacions amb la Seguretat Social, podrà
abonar les quotes pendents dintre del 30 dies naturals següents, per complir aquest
requisit.

Aquesta mesura és extraordinària i temporal, en conjunció amb l’estat d’alarma. El temps de
percepció tindrà la consideració de cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament
d’activitat a tots aquells que tinguin el dret a futur.
La norma estén el dret a prestació a treballadors de les cooperatives de treball associat que
estiguin enquadrats com a treballadors per compte pròpia al règim especial, sempre i quant es
donin la resta de condicions.

MESURES ESPECIALS A CATALUNYA

Pel que fa al Govern de la Generalitat de Catalunya, s’ha aprovat, com a mesura extraordinària,
una partida de 7.500.000 milions d’euros per compensar les pèrdues dels treballadors autònoms.
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En aquest sentit, el treballadors autònoms afectats per la crisi que s’hagin vist forçats a tancar i/o
acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació, com a conseqüència dels
efectes del coronavirus, podran sol·licitar un ajut de fins a 2.000 euros per compensar la situació.
Seran requisits necessaris que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han
decretat el tancament i que no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.
Salutacions cordials,
JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS
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