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Prestació extraordinària per cessament d'activitat d'autònoms 
 
Us detallem les mesures establertes pel Govern Español perquè, aquells treballadors 
autònoms que han vist afectada la seva activitat pel coronavirus (COVID-19), puguin 
accedir a la prestació per  cessament d'activitat (atur). 
 
Els principals requisits són: 
 

• Estar afiliat i d'alta a la Seguretat Social a la data de declaració de l'estat 
d'alarma. 

• Estar al corrent dels pagaments i obligacions amb la Seguretat Social. En cas de 
no estar al dia es donen 30 dies perquè s’ingressin les quotes que es deuen. 

• Que l'activitat s'hagi suspès o s'hagi vist reduïda la seva facturació en un 75% 
respecte la mitjana mensual del semestre anterior. 

 
D'altra banda, no cal que: 
 

• Tinguis la cobertura per cessament d'activitat (no és necessari). 
• Et donis de baixa de la teva activitat (no tramitar baixa!). 
• Tinguis carència mínima. 

 
 
Quantia i durada 
 
Aquesta prestació consisteix en cobrament del 70% de la base reguladora, i la seva 
durada és d'1 mes, que es pot prorrogar fins a la fi de l'estat d'alarma. En aquest 
període a més no es cobrarà la quota d’autònoms i es continuarà cotitzant a la base 
reguladora que es tenia fins el moment. 
 
Com es demana 
 
Per accedir a la prestació, cal demanar-ho directament a la mútua d’accidents de 
treball (Mútua Intercomarcal, Asepeyo, MC Mutual, Universal,..) escollida per cobrir 
les contingències d’incapacitat temporal i accident de treball. A les seves webs 
indiquen com fer-ho. Normalment és descarregant el seu model de sol·licitud, 
adjuntant DNI escanejat i un certificat bancari. 
 
  
Si no recordeu quina mútua vau triar, apareix a la documentació d’alta (Document 
Únic Electrònic que us vam enviar al seu dia si l’heu fet amb el CEDEM). Si no ho 
localitzeu ho podreu esbrinar a través de la següent ruta: https://sede.seg-
social.gob.es (ciutadans/informes i certificats/ “DUPLICAT DE RESOLUCIÓ/ALTA/BAIXA 
EN REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTONOMS” 
 



      
  

Actualització: 30  de març de 2020 

Enllaç a sol·licituds via mútua 
 
Enllaç a Mútua Intercomarcal: https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/covid-
autonomo.php/?idioma=esp 
 
Enllaç a Asepeyo: https://www.asepeyo.es/informacion-sobre-el-coronavirus/ 
 
Enllaç a MC Mutual: https://www.mc-mutual.com/prestacion-extraordinaria-covid-19 
 
Enllaç a Mútua Universal: https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-
prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/cese-actividad-autonomos-
coronavirus 
 
 
Preguntes freqüents 
 

• En ser una prestació extraordinària, la Seguretat Social ha donat la indicació de 
no tramitar la baixa de l’activitat ni a la Seguretat Social NI A HISENDA.  

 
• NO s’ha de retornar el rebut de la quota d’autònoms de març.  

 
• La tresoreria ha donat la indicació que NO SUSPEN els terminis de liquidació ni 

d’ingrés de les quotes, ja sigui de treballadors com d’autònoms.  
 

• Atès que és molt poc probable que la prestació es pugui resoldre amb antelació 
suficient a l’enviament dels càrrecs per transferència de les quotes d’autònoms, 
a la majoria li serà carregada la quota.  
 

• També es pot demanar l’aplaçament del pagament de la quota d’autònoms, 
ates que pel seu import, no requereix cap tipus de garantia.  
 

• Els autònoms que tinguin tarifa plana NO perdran la bonificació si s’acullen a la 
petició de prestació que estableix el Decret, tot i estar condicionada al 
manteniment de l’activitat.  
 

• La prestació no exigeix que es deixi de treballar, de manera que sempre que es 
mantingui la reducció de facturació del 75% es podrà percebre la prestació. 
Això és possible perquè no l’autònom no es dona de baixa 

 
 
Més info: https://bit.ly/33HPZOz 
 
Guia pràctica: https://bit.ly/3am1GNm 
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