Octubre, 2020
Apreciat Sr./a,
Ens posem en contacte en vostè en referencia a la informació relativa a les noves ajudes estatals
per als treballadors autònoms aprovades en el nou Real Decret-llei 30/2020 publicat el passat 29
de setembre.
MESUERES D’AJUDA ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS
Existeixen diverses possibilitats, incompatibles entre elles:
1. Prestació per cessament d’activitat, compatible amb l’activitat.
Els autònoms que tinguin aprovada la prestació extraordinària per el cessament d’activitat del
Real Decret-llei 8/2020 de 17 de març i que vinguessin percebent el 30 de juny, podran sol·licitar
la nova prestació per cessament d’activitat que consistirà:
➢

➢

➢
➢

Requisits
o Reducció del 75% en el 4t trimestre de 2020 respecte al 4 trimestre de 2019
o No haver obtingut rendiments nets superiors a 5818,75€ el 4 trimestre 2020 o
1939,58€ prorratejats mensualment
o Tenir cobert el període de carència de 12 mesos
Quantia
o 70% de la seva base de cotització amb els topalls mínim i màxim del IPREM
segons condicions familiars
o Exempció del 28,3% de la quota de la Seguretat Social. Els autònoms deuran
abonar la totalitat i els hi retornaran junt amb la prestació la part exempta
Duració
o De l’1 d’octubre (sempre que es sol·liciti abans del 15/10/2020) i com a màxim
fins al 31/01/2021
Aprovació provisional i posteriorment revisió

2. Treballadors autònoms sense període de carència i amb baixada de facturació,
compatible amb l’activitat

Autònoms que no tinguin coberts els 12 mesos de carència i es donaren d’alta com a
autònoms abans del 01/04/2020.
➢ Requisits
o No tenir dret a la prestació explicada en el punt 1 d’aquesta circular ni la
prestació explicada en el punt 3
o Ingressos inferiors al SMI en l’últim trimestre de 2020
o Patir una reducció d’ingressos al menys 50% en el quart trimestre respecte
al primer trimestre de 2020
➢ Quantia
o 50% de la base mínima de cotització, incrementable fins a un 20% en el cas
de família nombrosa i que els únics ingressos provinguin de l’activitat- a
excepció de si hi ha convivents que tinguin també dret a la prestació
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➢
➢

➢
➢

Duració
o De 1 d’octubre (sempre que es sol·liciti abans del 15/10/2020) i com a màxim
fins al 31/01/2020
Incompatibilitats
o Treball per compte aliena. A no ser que l’ingrés sigui menor a 1,25 vegades
el SMI
o Treball per compte propi
o Percepció de rendiments procedents d’una societat
Exoneració de la quota per el mateix període
Aprovació provisional i posteriorment revisió

3. Treballadors autònoms obligats a suspendre la seva activitat

L’obligació de suspendre l’activitat deu ser adoptada en resolució per l’autoritat competent
motivada per la contenció en la propagació del virus COVID-19. Els autònoms que es troben en
aquesta circumstància tindran dret a la prestació per cessament d’activitat de natura
extraordinària, no afecta a les resolucions administratives anteriors al 01/10/2020.
➢

➢

➢
➢

➢

Quantia
o 50% de la base mínima de cotització, incrementable fins a un 20% en el cas de
família nombrosa i que els únics ingressos provinguin de l’activitat suspesa—a
excepció de si hi ha convivents que tinguin dret a la prestació
Duració
o Dia següent de la resolució administrativa fins al últim dia del mes en el que
s’aixequi la suspensió si es sol·licita dintre dels 15 dies següents a la resolució
administrativa
Exoneració de la quota per el mateix període
Incompatibilitats
o Treball per compte aliena. A no ser que l’ingrés sigui menor a 1,25 veces SMI
o Treball per compte propi
o Percepció de rendiments procedents d’una societat
Aprovació provisional i posteriorment revisió

*S’aconsella acollir-se només a la primera o segona via si està molt segur de que complirà amb els requisits de rendiments
mencionats anteriorment. En cas contrari haurà de renunciar i retornar la prestació*
Els honoraris per la primera opció són 95€ més IVA i la segona i tercera opció són 190€ més IVA.

Atentament,
BCB Gestors
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