PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AUTÒNOMS-COVID 19
(inclosos també els Autònoms Col·laboradors i Societaris)
BOE de data 27/1/2021

PRESTACIÓ AUTÒNOMS PER REDUCCIÓ D’INGRESSOS DE L’ACTIVITAT
REQUISITS:
- Estar afiliat i d'Alta a la SS al corrent en els pagaments i obligacions amb las Seguretat
Social en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud.
- No haver complert l'edat ordinària per jubilar-te, llevat que no tinguessis la cotització
requerida per a això.
- Si es tenen treballadors a càrrec, acreditar el compliment de les obligacions laborals i
de SS.
- Que posteriorment puguin acreditar una reducció dels INGRESSOS de l’activitat del 1r
Semestre de 2021 (de Gener a Juny) de MÉS del 50% en relació al 2n Semestre de 2019
(de Juliol a Desembre del 2019), i sempre i quan els rendiments nets d’aquest 1r
semestre 2021, no siguin superiors a 7.980,00 €. En cas d’estar d’alta en un període
inferior d’alta es calcularà proporcionalment.
SOL·LICITUD: A partir del dia 1 de febrer.
QUANTÍA: : El 70% de la Base Reguladora + el 28,30% de la Base Reguladora mitjana dels 12
mesos anteriors a la sol·licitud (aquesta quantitat equival aprox. a la quota d’autònoms).
DURADA: Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el dia 31 de maig de 2021.
TERMINI: El reconeixement a la prestació, amb caràcter provisional, serà amb efectes 1 de
febrer si es presenta la sol·licitud abans del dia 21 de febrer, i amb efectes des del dia següent
a la sol·licitud, si es presenta passat aquest dia.
NO EXONERACIÓ INGRÉS QUOTES: S’haurà d’abonar a la Seguretat social la quota
d’autònoms vigent, ja que aquesta s’entén retornada juntament amb el pagament de la
prestació.
ALTRES: En cas de percebre rendiments com a autònom i com a assalariat, a la sol·licitud
s’aportarà Declaració jurada dels ingressos percebuts per compta aliena.
És compatible amb el treball per compta aliena sempre i quan en aquest últim els ingressos
obtinguts siguin inferiors a 1,25 vegades el SMI (1.187,50 €) i que la suma dels rendiments de
treball per compte propi més els de compta aliena no superin 2,2 vegades el SMI (1.900,00 €).
En cas de voler tramitar l'ajuda, us heu de posar en contacte amb nosaltres al mail
comunicacio@ausoniaserveis.cat us informarem dels formularis i la documentació a aportar.

D’altra banda, la mateixa normativa preveu altres ajudes pels següents casos (Contacteu amb nosaltres
per més informació d’aquestes ajudes):
-

Prestació extraordinària pels autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves
activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent. No
supeditada a la facturació.
Prestació pels autònoms que no puguin accedir a les anteriors prestacions pel motiu de la falta
de cotització del 12 mesos.

Vic, 27 de gener de 2021

