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Barcelona, 24 de març de 2020 

RESUM 

  

En la present nota informativa expliquem les principals mesures establertes pel Govern estatal 

i pel Govern de Catalunya respecte al col·lectiu dels autònoms. Recollim les prestacions i 

ajudes extraordinàries, així com els mecanismes d'ajornament d'impostos, fins a data d'avui. 

 

 

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT 

ALS AFECTATS PER L’ESTAT D’ALARMA 

 

Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret a percebre una prestació extraordinària 

per cessament d’activitat. 

 Quins autònoms tindran dret a la prestació? 

Aquells que hagin vist la seva activitat econòmica suspesa, o quan la seva facturació 

en el mes anterior al que sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en 

relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. 

 

 He de complir algun requisit? 

Sí, els tres següents: 

1. Estar afiliat i en alta, a data 14 de març, en el Règim Especial de la Seguretat 

Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA). 

2. Per als autònoms l'activitat dels quals no ha estat suspesa, acreditar la 

reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%. 

3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social. En 

cas contrari, es podrà rescabalar l'impagament de les quotes degudes i sol·licitar 

la prestació extraordinària. 
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 Quin serà l’import de la prestació? 

La prestació extraordinària serà del 70% de la base reguladora de cotització. Per 

exemple, per als autònoms amb la base mínima de cotització, la prestació equivaldrà a 

661,05 euros. 

 

 Quina duració tindrà? 

La prestació tindrà una durada d'un mes. No obstant això, s'ampliarà si l'estat d'alarma 

es prorroga i té una durada superior al mes. 

 

 Hauré de cotitzar mentre percebi la prestació? 

No. El període de percepció de la prestació s’entén com a cotitzat. 

 

 Soc autònom i tributo per mòduls. Com acredito la pèrdua de facturació? 

Recentment, la Seguretat Social ha informat que està estudiant com adaptar aquesta 

prestació per a aquells autònoms exonerats d'emetre factura. Els mantindrem 

informats en la mesura que el dubte es resolgui. 

 

 Soc autònom societari cotitzant en el RETA. Puc percebre la prestació 

extraordinària? 

No. L’autònom societari s’enquadra per disposició normativa en el sistema de 

cotització RETA, però no realitza activitat econòmica per compte propi. Per tant, no 

serà aplicable la prestació extraordinària. 

 

 Puc demanar ja la prestació extraordinària? 

Els treballadors autònoms que han vist cessada la seva activitat en virtut del Reial 

decret pel qual es decreta l'estat d'alarma ja poden iniciar el tràmit de sol·licitud. 

 

Els treballadors autònoms que acreditin la reducció en la seva facturació hauran 

d'esperar al dia 1 d'abril. 
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COMPENSACIÓ DE PÈRDUES PER AL TREBALL AUTÒNOM A 

CATALUNYA 

 

El Govern de Catalunya estableix una ajuda, en forma de prestació única, per un import màxim 

de 2.000€, para als treballadors autònoms afiliats al Règim Especial de la Seguretat Social 

dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA). 

 Quins treballadors autònoms podran accedir a l’ajuda? 

Aquells amb domicili fiscal a Catalunya que hagin vist la seva activitat econòmica 

suspesa, i acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a 

conseqüència dels efectes del Coronavirus. Sempre que no disposin de fonts 

alternatives d'ingressos. 

 

 Com acredito la reducció dràstica i involuntària de la meva facturació? 

Mitjançant la comparació entre les xifres econòmiques obtingudes en el present 

mes de març i el mateix mes de l'any 2019. 

 

 Puc beneficiar-me d’aquesta ajuda juntament amb la prestació extraordinària 

establerta pel Govern estatal? 

No, aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o 

subvenció destinat a la mateixa finalitat. 

 

En relació amb aquesta prestació es generen una sèrie de dubtes com ara la quantificació de 

l'ajuda i la incompatibilitat amb la prestació extraordinària d'àmbit estatal. Per això, els 

mantindrem informats en la mesura que es vagin resolent. 

De totes maneres, fins al pròxim 1 d'abril no es podrà iniciar la sol·licitud, tal com ha 

manifestat el Departament de Treball. 
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AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS DELS TREBALLADORS 

AUTÒNOMS 

 

El Govern ha decretat un mecanisme excepcional per a l'ajornament dels deutes tributaris 

competència de la AEAT, que afectarà el pagament de les autoliquidacions del treballador 

autònom pel desenvolupament de la seva activitat econòmica. 

 Quins deutes tributaris podran ser ajornats?  

Es podran ajornar tots els deutes tributaris originats, fins i tot aquelles catalogades 

com a inajornables, com són les retencions o l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 

 A quines declaracions o autoliquidacions apliquen aquestes mesures? 

Aquelles el termini de presentació de les quals estigui comprès entre el 13 de març 

i el 30 de maig. 

En general, al treballador autònom l'afectarà en l'ajornament del deute tributari del primer 

trimestre de 2020, establert per al mes d'abril. 

 

 Això suposa que no es presenten els impostos del primer trimestre 2020? 

No. Aquesta mesura es refereixi a la possibilitat d'ajornament en el pagament del deute 

tributari, les autoliquidacions o declaracions tributàries s'han de continuar 

presentant. 

 

 Existeix algun límit quantitatiu per a l’ajornament? 

Sí, 30.000 euros computats conjuntament per cada declaració o autoliquidació. 

 

 Quin és el termini màxim d’ajornament? 

Es podran ajornar els deutes tributaris fins a 6 mesos. Els primers tres mesos no 

reportaran el pagament d'interessos de demora. 

 

 Quins interessos de demora pagaré si ajorno el pagament de 10.000 euros de la 

meva declaració d’IVA? 

Si ajorno i pago en 3 mesos no pagaré interessos de demora. 

Si ajorno i pago en 6 mesos pagaré 93,75 euros en interessos de demora. 
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En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que 

pugui produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 

2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 

 


