
 

 

Guia per a sol·licitar la prestació per cessament d'activi tat dels 
autònoms pel COVID-19 
 
Quins treballadors poden cobrar aquesta ajuda, quin s requisits han de 
complir, quants diners es rebrà i on han de sol·lic itar-la  

El Govern ha aprovat una prestació de cessament d'activitat específica per als 
treballadors autònoms als quals les mesures de l'Estat d'Alarma els ha suspés 
l'activitat o per a aquells el negoci dels quals s'ha vist notablement afectat per la 
crisi del coronavirus. De moment, aquestes són les qüestions fonamentals sobre 
aquesta nova ajuda. 

Qui la pot cobrar?  

Tots els treballadors per compte propi o autònoms les activitats del qual hagen 
quedat suspeses per la declaració de l'estat d'alar ma (segons l'annex del RD 
463/2020) o en el cas que la seua facturació en el mes anteri or al que se 
sol·licita la prestació es veja reduïda almenys un 75% en relació amb la 
mitjana de facturació del semestre anterior . 

També estan inclosos entre els beneficiaris, els autònoms amb treballadors al seu 
càrrec que hagen hagut de tancar per la declaració de l'estat d'alarma o patit una 
reducció de la seua facturació almenys d'un 75%. Si bé per a beneficiar-se d'ella 
ha de presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar al seu torn aquesta 
prestació extraordinària. 

Com acreditar la reducció d'ingressos en la sol·lic itud del cessament 
temporal d'activitat?  

El Criteri 5/2020 especifica que entre la documentació a aportar figura una 
declaració jurada del propi autònom al costat de la còpia de la informació 
comptable que justifique el minvament en els ingressos. Recordem que els 
autònoms que tributen l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pel 
règim d'estimació directa hauran de presentar:  

• El llibre diari d'ingressos i despeses  si tributes en estimació directa 
normal. 

• El llibre de vendes en ingressos i el llibre de compre s i despeses si 
tributes en estimació directa simplificada. 



 

 

Convé tindre a mà també el llibre registre d'IVA, de factures emeses i rebudes.  

Què ocorre amb els autònoms que tributen per mòduls  i no estan obligats de 
registrar la informació comptable?  En aquest cas, sempre que s'haja reduït els 
ingressos almenys un 75% s'admetrà qualsevol prova de dret com a acreditació, 
encara que segueix sense concretar-se quins.  

 

Quins requisits s'exigeixen? 

A més de que la seua activitat estiga inclosa en alguna de les que va suspendre el 
Reial decret d'Estat d'Alarma o posteriors o acreditar una caiguda del negoci del 
75%, és imprescindible que l'autònom estiga donat d'alta en la Seguretat Social en 
la data en la qual es va declarar l'Estat d'Alarma (14-03-2020). Per això si 
l'autònom s'ha donat de baixa prèviament, no podrà rebre aquesta ajuda. No 
s'exigirà, no obstant això, tindre cotitzat almenys 12 mesos per cessament 
d'activitat.  

Un altre requisit és estar al corrent en el pagamen t de les quotes a la 
Seguretat Social . No obstant això, si en la data de la suspensió de l 'activitat 
o de la reducció de la facturació no es complira aq uest requisit, el treballador 
autònom podrà en el termini improrrogable de trenta  dies naturals, per a 
regularitzar la situació i així podrà rebre l'ajuda . 

 

Quina és la quantia de la prestació? 

Serà del 70% de la base reguladora, calculada amb la mitjana de les bases per les 
quals l'autònom haja cotitzat els dotze mesos continuats i immediatament 
anteriors. En el cas que el sol·licitant no haja cotitzat almenys 12 mesos anteriors 
per cessament d'activitat, la quantia serà del 70% de la base mínima de cotització 
del Règim d'Autònoms o dels Treballadors de la Mar (661,04 euros).  

 

 



 

 

Quant temps es cobrarà aquesta ajuda? 

La seua duració serà d'un mes, i s'ampliarà fins a l'últim dia del mes en què 
finalitze l'Estat d'Alarma en el cas que aquest es prolongue més del que es preveu.  

 

L'autònom ha de donar-se de baixa en la Seguretat S ocial o en Hisenda?  

No s'ha de donar de baixa en Hisenda ni Seguretat Social, ja que es tracta d'una 
suspensió temporal de l'activitat motivada per força major. El temps que dure el 
cobrament d'aquesta ajuda, l'Estat a través del SEPE cotitzarà pel treballador. Per 
aquest motiu el període durant el qual reba la prestació no es restarà dels 
períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari tinga dret en 
el futur.  

La concessió d'aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per 
cessament d'activitat als quals el beneficiari puga tindre dret en el futur.  

El temps durant el qual es perceba la prestació extraordinària per cessament 
d'activitat s'entendrà com cotitzat tant per contingències comu nes com per 
contingències professionals, així com per cessament  d'activitat per als qui ho 
feren al temps de sol·licitar la prestació.  

 

Què ocorre amb els autònoms que cobren bonificacion s o tarifes planes 
lligades a estar donats d'alta? 

El decret que regula aquesta ajuda indica que el temps que es perceba aquesta 
prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat. Per aquest motiu, 
podran sol·licitar-la els autònoms que estiguen rebent aquestes ajudes i no 
perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l'activitat. 

 

 



 

 

On se sol·licita la prestació i que documentació ca l presentar? 

El treballador autònom ha de posar-se en contacte amb la seua mútua 
col·laboradora amb la Seguretat Social i sol·licitar-la telemàticament. 

1. DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB CARÀCTER GENERAL 

1.1 Fotocòpia del Document d'Identitat (DNI-NIE-TIE) o Passaport, (per totes dues 
cares). 

1.2 Fotocòpies dels 3 últims butlletins de cotització. 

1.3 Model 145 de comunicació de dades al pagador (I.R.P.F.).  

2. DOCUMENTACIÓ A APORTAR QUAN SIGA PROCEDENT 

2.1 Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers, si existeixen fills al 
seu càrrec.  

2.2 Si existeix ajornament de quotes pendents de pagament a la *TGSS: resolució 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'ajornament de les quotes 
pendents de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels 
terminis establits en aquesta.  

2.3 Si existeixen cotitzacions a l'estranger: documentació acreditativa de les 
cotitzacions realitzades a l'Estranger.  

2.4 Si és un treballador del Règim Especial de la Mar, titular d'una embarcació: 
Certificat del Depòsit del Rol en Capitania Marítima.  

2.5 Resolució Administrativa o Judicial de reconeixement de la prestació o ajuda 
corresponent, si tinguera alguna concedida.  

3. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A APORTAR QUAN S'AL·LEGA  REDUCCIÓ 
DE LA FACTURACIÓ  

- Llibre de factures emeses i rebudes del període d'estudi dels set mesos anteriors 
a la sol·licitud. 

- Treballadors autònoms en règim d'estimació objectiva dels set mesos anteriors a 
la sol·licitud: 

- Llibre de registre de vendes i ingressos. 

- Registre de compres i despeses.  



 

 

- Qualsevol altra documentació que acredite la reducció de la facturació en les 
condicions que recull l'RD 8/2020 de 18 de març de 2020.  

 

Termini per a sol·licitar la prestació  

El termini per a sol·licitar la prestació és d'un mes des de l'entrada en vigor; per 
tant, finalitza el 14 d'abril , sense perjudici que si s'acordara la pròrroga de l'estat 
d'alarma pel Govern puguen modificar-se les mesures adoptades.  
 


