Teixit empresarial. Laborals.
1.1 Prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors
autònoms

Sinopsi ajuda

Prestació extraordinària pel treballador per compte propi inscrit
en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de
negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o la
facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la
mitjana mensual del semestre anterior.
NOTA: No es requereix baixa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) ni en el
cens d’empresaris (AEAT).

Òrgan gestor

Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social:
Mutua Balear, Fremap, Asepeyo, Mutua Universal, Fraternidad, MC Mutual,
Intercomarcal, Ibermutua, Activa Mutua

Beneficiari

Quantia

Requisits

1. Autònoms, socis de cooperatives o no, que les seves activitats
es vegin suspeses en virtut del Reial Decret 463/2020, 14 de
març, de declaració de l’estat d’alarma.
2. Autònoms, socis de cooperatives o no, que vegin reduïda la
seva facturació, amb o sense suspensió de l’activitat, en un 75%.
La prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de
cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA),
subjecta als límits de l'article 339.2 del text refós de la Llei
General de la Seguretat Social
Vigència: un mes, amb possibilitat d'ampliació fins a l'últim dia
del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es
prorrogui i tingui una durada superior al mes.
1. Estar d’alta en el RETA o com treballador per compte pròpia
del Règim Especial de la Mar el 14 de març de 2020.
2. Acreditar la referida reducció de la facturació, quan sigui el
motiu de la suspensió de l’activitat.
3. Estar al corrent en les seves cotitzacions, sent d’aplicació els
mecanismes d’invitació al pagament del deute en un plaç de 30
dies naturals.
NOTA: compatible amb la presentació d’ERTO pels seus
treballadors.

Documentació

- Sol·licitud de la prestació
- Fotocòpia del Document d'Identitat (DNI-NIE-TIE) o passaport,
(per totes dues cares).
- Model 145 de IRPF
- Declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots
els requisits exigits per tenir dret a aquesta prestació.
En el cas de cessament d'activitat per força major, el
treballador autònom ha de presentar una declaració jurada en la
qual ha de constar la data de la producció de la força major
(declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març). S'utilitzarà el
model normalitzat de cada mútua.
Si se sol·licita a causa de la pèrdua d'ingressos, haurà d'aportar
la informació comptable que ho justifiqui: còpia de el llibre de
registre de factures emeses i rebudes; de el llibre diari
d'ingressos i despeses; de el llibre registre de vendes i ingressos;
o de el llibre de compres i despeses. En el cas dels autònoms
que no estan obligats a portar els citats documents de
comptabilitat, s'admetrà qualsevol mitjà de prova admès en
dret.

Més
informació
web oficial
Sol·licitud

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-yrespuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-paraautonomos/
Les entitats que gestionen la prestació han habilitat formularis
en les seves pàgines web per a descarregar la sol·licitud i
adjuntar la documentació pertinent per a realitzar la gestió de
manera totalment telemàtica.
Mutua Balear:
https://www.mutuabalear.es/es/oficinavirtual
Fremap:
https://sweb.fremap.es/CeseActividad/Solicitud/Formulario.aspx
Asepeyo:
https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-alcoronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-solicitud-porcese-de-actividad-como-lo-hago/
Mutua Universal:
https://extranet.mutuauniversal.net/#/solicitud-prestacion-catacovid
Fraternidad:
https://www.fraternidad.com/es-ES/descargar-archivo/41094

MC Mutual
https://www.mc-mutual.com/covid19
Mutua Intercomarcal
Enivar un correu electrònic a covid19@mutua-intercomarcal.com
amb les dades següents: una fotografía del DNI (de les 2 cares) i
nombre de telèfon mòbil, per rebre credencials d’accés per
tramitar la prestació a la Mutua Online

Ibermutua:
https://catacovid19.ibermutua.es/catacovid19/

Suport

Activa Mutua
https://servimutua.activamutua.es/ca/public/cata
Fremap: https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx
Asepeyo:
https://www.asepeyo.es/wp-content/uploads/Guia-covidautonomos.pdf
Mutua Universal:
https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-laprevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/cese-actividadautonomos-coronavirus
Fraternidad:
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-deactividad-del-trabajador-autonomo-cata-por-covid-19.
MC Mutual
https://www.mc-mutual.com/prestacion-extraordinaria-covid-19
Mutua intercomarcal
https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/covid-autonomo
Ibermutua
https://tumutuadigital.ibermutua.es/index.php/covid_autonomo
s/
Activa Mutua
https://www.activamutua.es/ca/coronavirus/

