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RECULL DE MESURES COVID-19 PER AUTÒNOMS 
 

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT D’AUTÒNOMS 
 
La prestació consisteix en cobrament del 70% de la base de cotització d'autònoms, i la seva durada és d'1 
mes, que es pot prorrogar fins a la fi de l'estat d'alarma. El tràmit es realitza 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. 

Els principals requisits son:  

• Estar afiliat i d'alta a la Seguretat Social a la data de declaració́ de l'estat d'alarma.  
• Estar al corrent dels pagaments i obligacions amb la Seguretat Social.  
• Que l'activitat s'hagi suspès o s'hagi vist reduïda la seva facturació́ en un 75%.  

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.  

Com es demana: 

Es pot sol·licitar fins al 14 d’abril.  

Per accedir a la prestació́, 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”  

Preguntes freqüents: https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-
nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/ 
 
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/prestacio-extraordinaria-treballadors-autonoms-
davant-limpacte-social 
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AJUTS PER AUTÒNOMS, GENERALITAT DE CATALUNYA 

Ajut en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –
persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència 
dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que 
les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.  

Es podrà demanar a partir de l'1 d'abril.  

Més informació: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-
coronavirus/ 

 

LÍNIA D’AVALS ICO PER GARANTIR LA LIQUIDITAT D’AUTÒNOMS I EMPRESES  

Línia d’avals per empreses i autònoms, dedicada a facilitar la formalització de nous préstecs i la renovació 
d’operacions.  

Serà gestionat per l’ICO a través de les entitats financeres, per tant, s’ha de tramitar a l’entitat financera 
habitual al formalitzar alguna d’aquestes operacions.  

 

CANAL EMPRESA, GENERALITAT DE CATALUNYA 

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix un servei d'atenció digital a les 
empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la situació excepcional d'estat 
d'alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2. 

Aquesta informació s'anirà actualitzant amb informació dels tràmits i llocs web corresponents  a mesura que 
les diferents línies d'acció esdevinguin operatives. 

Enllaç: http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/# 

 

ACCELERA PYME, GOVERN D’ESPANYA 

Portal destinat a ajudar a pimes i autònoms, que recull totes les mesures que s’estan posant en marxa.  

Enllaç: https://acelerapyme.gob.es 

 

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS I AUTÒNOMS, FNDACIÓ EMI  

Fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Emi, es dona assessorament personalitzat 
a totes les persones amb projectes emprenedors i autònoms, en matèria de finançament, tràmits, pla 
empresarial, entre altres.  

 
Per més informació podeu consultar als tècnics de promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages a través de sfb.promocioeconom@santfruitos.cat 
 
Darrera actualització: 31.03.2020 
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