
UNITAT D'ATENCIÓ A L'EMPRESA I L'EMPRENEDORIA 
Prestació per desocupació extraordinària per a persones 
treballadores autònomes afectades econòmicament pel 
coronavirus 
 

Qui pot sol·licitar aquesta prestació?  

Qualsevol persona treballadora per compte pròpia inscrita al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms que estigui afectada pel tancament del seu negoci davant la 
declaració de l'estat de l'alarma o la facturació del qual durant el mes de març hagi 
caigut un 75% respecte la mitjana mensual del semestre anterior.  

En el cas d'autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec, primer hauran de tramitar 
un ERTO  (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació) i cessar l'activitat per poder 
acollir-se a la prestació per desocupació extraordinària per als autònoms titulars de 
l'activitat. 

Per a les persones autònomes que tributen per mòduls, s'està estudiant com es 
calcularà la pèrdua de facturació.  

Hi ha algun període mínim de cotització per sol·lic itar aquesta 
prestació?  

No, per sol·licitar-la no és necessari complir amb el període mínim de cotització exigit 
per a altres prestacions; només cal estar donat d'alta en el Règim Especial i trobar-se 
al corrent de pagament de les cotitzacions socials.  

Quin és l'import de la prestació? 

Si s'ha cotitzat durant 12 mesos, l'import de la prestació és l'equivalent al 70% de la 
base reguladora. Per a les persones autònomes que hagin cotitzat menys de 12 
mesos, tindrà dret al 70% de la base mínima de cotització del seu col·lectiu. La base 
reguladora mínima per al 2020 és de 944,40€; per tant la prestació mínima serà de 
661,08€. 

Durant quant de temps percebré aquesta prestació? 

Durant un mes amb la possibilitat d'ampliació fins l'últim dia del mes en el qual finalitzi 
l'Estat d'alarma.  

Quan es pot sol·licitar? 

Els negocis que s'hagin vist obligats a tancar per l'Estat d'alarma poden sol·licitar la 
prestació per desocupació extraordinària des del 18 de març. En el cas dels negocis 
amb caiguda de facturació, la podran presentar en el moment que tinguin la 
documentació que acrediti la davallada.  

On s’ha de demanar? 

A la mútua amb la que la persona autònoma tingui formalitzada la documentació 
d'adhesió.  

Més informació: 

Unitat d’atenció a l'empresa i l'emprenedoria  
c/e: empresa@santboi.cat 


