Març 2020

Circular 9/2020
AJUTS PELS AUTONOMS degut a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Benvolguts clients,
Mitjançant la present passem a clarificar les diferents ajudes que han sigut publicades pel
col·lectiu dels treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), dins del
ventall de mesures econòmiques anunciades pel Govern de l’Estat i per part de la Generalitat
per fer front a les conseqüències provocades pel Coronavirus COVID-19, i que en les últimes
hores s’han donat més detalls de quins seran aquests ajust i el seu abast.
*Pel Govern de l’Estat el RDL 8/2020 de 17 març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19
Aquest ajut es tracta d’una mesura de prestació extraordinària per cessament d’activitat
adreçada a tots els autònoms , sigui quina sigui la seva forma jurídica (persona física,
autònoms familiars, autònoms societaris, socis de cooperatives).
Aquesta prestació es reconeixerà a tots aquells autònoms que tinguin per activitat les incloses
en el Annex 1 del RD 463/2020, de 14 de març, així com els establiments comercials excepte
dels que no tenen suspensió d’obertura, als establiments sanitaris i als centres o clíniques
veterinàries i es limita a l’activitat de perruqueries només als serveis a domicili.
També es reconeixerà per aquells autònoms que la seva facturació en el mes anterior natural
complert a la sol·licitud es vegi reduïda, almenys, en un 75% amb relació al promig de la
facturació del semestre anterior.
La prestació per cessament d’activitat tindrà una durada d’un mes , prorrogable mentre duri
l’estat d’alarma pel Coronavirus i consisteix en un 70% de la base reguladora de l’autònom, el
que suposa un mínim de 661 euros al mes. Durant la percepció de la prestació per cessament
d’activitat estaran exempts de cotització a la Seguretat Social, és a dir, que no pagaran rebut
d’autònom.
Els autònoms amb “tarifa plana” o amb bonificacions a les cotitzacions socials podran demanar
la prestació per cessament d’activitat quan acabi l’estat d’alarma, cobrant així la prestació i
després recuperar les bonificacions.
Si el treballador autònom no es trobés al corrent de pagament de quotes, la Seguretat Social li
farà una carta de convit perquè faci el pagament en el període de 30 dies.
En tots els casos, NO CALDRA DONAR-SE DE BAIXA d’activitat ni a la Seguretat Social per poder
garantir aquesta prestació, ja que la cotització quedarà suspesa.
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Aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social.
Aquesta prestació pot sol·licitar- se davant de la Mutua que cada persona treballadora
autònoma tingui assignada.
*Per la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

S’estableix un ajut en forma de prestació econòmica única per un import màxim de fins a 2.000
euros per aquells autònoms persones físiques donats d’alta en el RETA i amb domicili fiscal en
un municipi de Catalunya, i que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el
tancament, d’acord amb el que estableix el RD 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin
una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del
Coronavirus en la seva activitat econòmica i no disposin de fons alternatives d’ingressos.
Per accedir a aquest ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març del
2020 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En el cas de persones que tinguin
una antiguitat inferior a 1 any en el RETA, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis
mensuals des de l’alta.
Aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment
de la partida pressupostària destinada als efectes, i serà incompatible amb qualsevol altre
ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinats a la mateixa finalitat.
Aquesta prestació es podrà sol·licitar a partir del mes d’Abril 2020.
Com sempre, els seguirem informant de forma puntual davant novetats i/o variacions que
puguin sorgir,
Cordialment,
Departament Laboral
www.bna.cat

VALLS (TARRAGONA) 43800 – CRA. DEL PLA, 52-54 – TEL. 977 600 500 – 977 60 44 52 – FAX 977 60 59 10 – E-MAIL: BNAVALLS @BNA . CAT
ALCOVER (TARRAGONA) 43460 – PS. DE L’ESTACIÓ, 14 – TEL. 977 84 60 85 – E-MAIL: BNAALCOVER @ BNA . CAT

