PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE A PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE
ACTIVIDADE ( RDL 8/2020)

Que é a prestación extraordinaria por cese de actividade?
Trátase dunha prestación diferente e extraordinaria, recollida no Real Decreto 8/2020 (artigo 17), de
MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS para facer fronte ao impacto económico e social do Covid19.

Que vixencia ten?
A vixencia está limitada a un mes a partir da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, polo que se
declarou o estado de alarma para a xestión da crise ocasionada polo Covid-19.
En todo caso, se o estado de alarma prorrogásese por encima do mes de duración, a prestación finalizará
o último día do mes en que se finalice devandito estado de alarma.

A quen vai dirixida?
Os traballadores por conta propia ou autónomos cuxas actividades quedasen suspendidas pola declaración
do estado de alarma (segundo o anexo do RD 463/2020) ou, noutro caso, cando a facturación no mes
anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida polo menos un 75% en relación coa media de
facturación do semestre anterior.
As persoas traballadoras autónomas que teñan traballadores ao seu cargo tamén poderan a se tivesen que
pechar pola declaración do estado de alarma ou sufrido unha redución da súa facturación polo menos dun
75%, poden presentar un ERTE para os seus traballadores e solicitar á súa vez esta prestación
extraordinaria.

Cales son os requisitos para acceder á prestación extraordinaria por cese de actividade?
-

-

Estar afiliados e en alta en Seguridade Social na data da declaración do estado de alarma
(14/03/2020), xa sexa no Réxime dos Autónomos ou, no seu caso, no dos Traballadores do Mar.
Só no caso de que a súa actividade non se suspendeu pola declaración do estado de alarma, deberán
acreditar a redución da súa facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación polo menos
nun 75% en relación coa media de facturación do semestre anterior.
Acharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. Con todo, se na data da suspensión da
actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor ( Ibermutua)
convidará o pago ao autónomo para que no prazo improrrogable de 30 días naturais ingrese as cotas
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-

debidas. A regularización do descuberto, unha vez acreditada, producirá plenos efectos para a
adquisición do dereito á protección.
Por tanto, a diferenza desta prestación ordinaria do Cese de Actividade, non se esixe un período de
cotización de 12 meses para acceder á prestación.

Importante: O autónomo debe seguir dado de alta na súa actividade económica en Facenda (modelos 036
ou 037) e na Tesourería Xeral da Seguridade Social para que lle sexa de aplicación o regulado no artigo
17 do RDL 8/2020, estando exento de cotizar neste período.

Que ocorre se se dá de baixa e quere solicitar a prestación?
Como como lles dicimos no punto anterior, é necesario que siga de alta, debido a que, en caso contrario,
xa non lle será de aplicación a normativa excepcional do RDL 8/2020, debendo solicitar e acreditar algunha
das causas da prestación ordinaria de Cese de Actividade recollidas e reguladas na Lei Xeral da Seguridade
Social.

O autónomo ten que cotizar mentres perciba a prestación?
Non. Ese período enténdese como cotizado segundo o artigo 17 do RDL 8/2020, e ademáis este período
de prestación non reducirá os períodos de prestación por cese de actividade aos que o beneficiario poida
ter dereito no futuro.

Se se suspendeu a súa actividade, teñen que renunciar ás bonificacións que gozan por exemplo a
tarifa plana?
Non, neste sentido, o decreto indica que o tempo que se perciba esta prestación extraordinaria computará
como efectivamente cotizado, polo que poderán solicitala os autónomos que estean a recibir estas axudas
e non perderán as bonificacións condicionadas ao mantemento da actividade, como é o caso da citada
Tarifa Plana.

Que ocorre cos autónomos que están obrigados a seguir prestando servizo, como os taxistas?
Estes traballadores Terán dereito á prestación se acreditan a caída na facturación de polo menos un 75%,
non existindo problema algún en compatibilizar a prestación e a actividade.

Que contía correspóndelle ao autónomo?
Determinarase aplicando o 70% á base reguladora, calculada igual que na prestación ordinaria do cese de
actividade, ou sexa a media das bases polas que se coticei durante os doce meses continuados e
inmediatamente anteriores.
Como non se esixe o período de 12 meses de cotización para acceder á prestación, cando este non se
acredite a contía da prestación será sempre equivalente ao 70% da base mínima de cotización do Réxime
de Autónomos ou dos Traballadores do Mar (70% de 944,35€=661,04 €).
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Que duración terá a prestación?
Como se indicou anteriormente, a prestación terá unha duración dun mes, ampliándose ata o último día do
mes en que finalice o estado de alarma no caso de que dita situación prorróguese máis aló do mes
establecido, e ademais, o tempo que dure a súa percepción entenderase como cotizado e non reducirá os
períodos de prestación por cese de actividade aos que poida ter dereito no futuro.

En que data nace o dereito para cobrar a prestación?
O traballador que cumpra cos requisitos terá dereito a percibir a prestación con efectos do 14 de marzo de
2020, data na que entrou en vigor o RD 463/2020 que declarou o Estado de Alarma.

Cando se pode solicitar a prestación?
No caso dos autónomos cuxo negocio se viu obrigado a pechar pola declaración do estado de alarma,
desde o 14 de marzo.
No caso dos que teñen que presentar documentación acreditativa da caída de facturación mensual, desde
o momento en que poidan presentar dita documentación.

É compatible con outras prestacións de Seguridade Social?
A percepción desta prestación será incompatible con calquera outra prestación do sistema de Seguridade
Social.

Hai outros colectivos que poidan acceder á prestación?
Ademais dos autónomos, poderán acceder os traballadores por conta propia do Réxime Especial do mar,
así como os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu
encuadramiento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda, sempre que
reúnan os requisitos establecidos neste artigo.

Quen é a Entidade que debe xestionar a prestación?
A xestión desta prestación corresponderá ás Mutuas, como recolle o artigo 17 en relación co 346 do Texto
refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
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