Juliol, 2020
Apreciat Sr./a,
Ens posem en contacte amb vostè en referència a la informació relativa a les noves
ajudes estatals pels treballadors autònoms aprovades al nou Real Decret 24/2020
publicat el passat 27 de juny.
La prestació per cessament d’activitat aprovada arran de l’Estat d’Alarma a través del
Real Decret del 17 de març ha sigut esgotada i els autònoms deixen de beneficiar-se
d’aquesta ajuda que tenia per duració la durada de l’Estat d’Alarma. No obstant, han
sigut aprovades noves mesures.
MESURES DE RECOLZAMENT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS
Existeixen dues possibilitats, incompatibles entre elles:
1. Exempció en la cotització, compatible amb activitat.
Els autònoms que tenen aprovada la prestació extraordinària per cessament d’activitat
i que la vingueren percebent el 30 de juny, estaran exempts en el 100% del pagament
de la quota de la Seguretat Social com a treballadors autònoms el mes de juliol. El
mes d’agost tindran una exempció del 50% i el mes de setembre una exempció del
25%.
 Els autònoms que s’acullin a aquesta via no hauran de presentar cap
documentació per beneficiar-se, s’aplicarà automàticament.
2. Nova prestació per cessament d’activitat compatible amb l’activitat.
Els autònoms que tinguin aprovada la prestació extraordinària per cessament
d’activitat del Real Decret-llei 8/2020 del 17 de març i que la vinguessin percebent el
30 de juny, podran sol·licitar la nova prestació per cessament d’activitat que consistirà:
1. Abonament del 70% de la seva base de cotització amb els topalls de mínim i
màxim del IPREM segons condicions familiars.
2. Exempció parcial de la quota a la Seguretat Social: no haurà d’abonar el 28,3%
de la base de cotització. Els autònoms hauran d’abonar la totalitat i els hi
retornaran junt amb la prestació la part exempta.
Data d’efectes: 1 de juliol per als que presentin abans del 15 de juliol. En cas contrari,
es percebrà a partir del dia següent a la sol·licitud.
Duració: Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 30 de setembre
de 2020.
Renúncia: abans del 31 d’agost de 2020 amb efectes al mes següent de la
comunicació. Es podrà retornar a iniciativa pròpia si supera els límits d’ingressos o de
facturació.
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Els requisits a reunir per poder acollir-se a aquesta via són:
I.

Reducció del 75% de la facturació durant el 3r trimestre de 2020
respecte al 3r trimestre de 2019.
Addicionalment, no haver obtingut durant el 3r trimestre de 2020 uns
rendiments nets superiors a 5.818,75€ y 1.939,58€
prorratejats
mensualment.
Afiliat i en situació d’alta al RETA o REM.
Cobert període de carència dels 12 mesos de cotització per al
cessament d’activitat.
No tenir l’edat de jubilació.
Estar al corrent de pagament de les cotitzacions (invitació a pagament).
Si té treballadors, estar al corrent de pagament de les obligacions
laborals de la Seguretat Social.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Per poder acollir-se a aquesta prestació:
 Es sol·licitarà a través de les mútues col·laboradores de la Seguretat
Social.
 Posteriorment, entre octubre i febrer les mútues comprovaran les dades
tributàries y de facturació corresponents als exercicis de 2019 i 2020.
Comprovades les dades, es reclamarà la devolució als autònoms que
superin els límits establerts, sense recàrrecs o interessos si es retorna
en el termini fixat per la Seguretat Social. Si ho retorna a posteriori, amb
recàrrec i interessos.
 S’aconsella només acollir-se a la segona via si està molt segur que
complirà amb els requisits de rendiments esmentats anteriorment.
Doncs en cas de superar-los haurà de retornar la prestació i perdrà el
benefici de la exempció en la cotització explicat en la primera via.
 Els honoraris per a acollir-se a la segona via són 190 euros més IVA, la
primera al aplicar-se d’ofici no té honoraris.
Cordialment,
BCB Gestors
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