QUI POT SOL·LICITA LA PRESTACIÓ

• Qualsevol autònom, tingui la condició que tingui (treballadors per compte propi, societaris,
administradors, socis de cooperatives, Soci de societat civil, Comunitats de Béns etc),
• També estan inclosos els autònoms que tinguin treballadors per compte aliè, encara que
hagin sol·licitat per als seus treballadors una ERTO.
• També tindran dret els autònoms que no tinguin la cobertura d'el cessament d'activitat, ja
que a l'tractar-se d'una cosa extraordinària el ministeri no fa cap esment a aquesta condició de
tenir aquesta cobertura, es limita a incloure a tots els treballadors autònoms.
• Respecte dels familiars col·laboradors, també podran tenir dret a la prestació en la mesura
que el tingui el titular de l'negoci.
• Els professionals que no estiguin en RETA per estar en alguna mutualitat, no podran sol·licitar
la prestació ja que no reuneixen el requisit d'estar en Alta a la SS.

REQUISITS

• Estar afiliats i en alta en el règim de la Seguretat corresponent, en la data de la declaració
d'alarma (14 de març), per tant, no mirarem el que pugui fer amb posterioritat.
• Estar a l'corrent en el pagament de les quotes en la data de la suspensió de l'activitat o de la
reducció de la facturació, aquesta situació es situarà a el mes de febrer, ja que al març és quan
ja es genera el dret a la prestació ., en cas de no estar a l'corrent se li convidarà perquè ho faci
en el termini d'un mes i així poder cobrar.
• No cal tenir un mínim de cotització per sol·licitar-ho, només reunir els requisits anteriors.

HA DE SEGUIR D'ALTA A RETA I IAE DESPRÉS D'OBTENIR LA PRESTACIÓ

• Si ha de seguir d'alta, encara que nosaltres no ho comprovarem, ja que es tracta d'una
suspensió temporal, a més seria absurd causar baixa quan això no els implicarà cotització
alguna.
• S'ha de tenir present que estem davant d'una prestació extraordinària i que té una durada
molt limitada, per tant, en principi, hem de pensar que després es tornarà a la normalitat, per
al cas que en algun treballador no sigui així, sempre li quedarà sol·licitar la prestació ordinària
amb posterioritat i amb els requisits legalment previstos.

HAN DE SEGUIR PAGANT LA QUOTA DE AUTÒNOMS
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• Durant la prestació no hauran de pagar-la, aquest període tindrà la consideració de cotitzat.
• Amb posterioritat, ja dependrà del que acordi el Ministeri.

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

• Serà de el 70% de la mitjana de les bases dels últims 12 mesos. Com la norma es remet a
l'article de la LGSS que regula l'import a percebre per prestació ordinària, els serà d'aplicació
els màxims previstos, segons la situació que tinguin de fills a càrrec. Per als que no tinguin
mancança, se'ls aplicarà el 70% de la base mínima de cotització en el RETA.

EFECTES DE LA PRESTACION

En principi seran els de la data de la declaració de l'estat d'alarma, òssia, el 14 de
març de 2020. Ja es que en la sol·licitud l'hem deixat en blanc, però per si hi hagués alguna
situació amb efectes diferents, de totes maneres, els efectes els marcarem nosaltres.

COMPATIBILITAT DE LA PRESTACION AMB EL TREBALL

• Els treballadors que tinguin dret a la prestació per disminució de l'75% d el seu facturació,
podran seguir amb el seu treball, sempre que acreditin aquesta disminució (exemple els
taxistes)

TREBALLADORS AMB pluriactivitat

• La norma no diu res a l'respecte, però entenc que a l'tractar-se d'una prestació
extraordinària, per pal·liar un estat de necessitat, si continua treballant en R. General i tanca
negoci no tindria dret a la prestació i en el supòsit que aquest en un ERTO com ja cobrarà la
prestació per desocupació, aquesta no seria compatible amb la prestació extraordinària.

PRESTACIÓ

• Aquesta prestació extraordinària que es percebi no descomptarà de el període a què pugui
terne dret en un futur de la prestació ordinària per cessament.
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DURADA

• Inicialment un mes, però es pot ampliar fins a l'últim dia del mes en què cessi l'estat d'alarma

BONIFICACIONS

• Qui Tingui bonificacions per tarifa plana i demani aquesta prestació, com el període es
considera com a efectivament cotitzat ia més l'activitat es manté, ja que està suspesa, no
perdrà aquestes bonificacions.
• La compatibilitat d'aquesta prestació amb altres ajuts, dependrà de les condicions que posin
en cada cas, per exemple la Generalitart de Catalunya fa incompatible l'ajuda de 2.000 euros
amb altres prestacions.

ALTRES COL·LECTIUS

• No hi ha res previst per a les Empleades de llar.
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