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COVID-19. El Govern acorda el
tancament perimetral de Catalunya
durant 15 dies i un conﬁnament
municipal els caps de setmana
El Govern de la Generalitat ha aprovat noves mesures per fer front a l'avanç de la
pandèmia de la COVID-19 a Catalunya, entre les quals s'inclou el tancament
perimetral de Catalunya durant 15 dies i un conﬁnament municipal els caps de
setmana, des de les 6 hores del ma del divendres ﬁns a la mateixa hora del dilluns.
Entre les restriccions que ha aprovat el Govern, s'inclou el tancament de centres
comercials, excepte per als establiments d'alimentació, productes essencials i de
primera necessitat, els comerços de més de 800 metres quadrats hauran de limitar
la super cie a aquesta dimensió i reduir l'aforament al 30%, i els comerços que no
arribin a aquesta super cie podran obrir al 30% de l'aforament. Les mesures
duraran 15 dies

L'informem que el Govern de la Generalitat ha aprovat noves mesures per fer front a l'avanç de la
pandèmia de la COVID-19 a Catalunya, entre les quals s'inclou el tancament perimetral de Catalunya
durant 15 dies i un conﬁnament municipal els caps de setmana, des de les 6 hores del ma del divendres
ﬁns a la mateixa hora del dilluns.
És a dir, durant les dues pròximes setmanes els ciutadans no poden travessar la frontera invisible que
separa Catalunya d'Aragó, València o França i, durant els caps de setmana, no poden sor r del seu poble o
ciutat.
Excepcions: dins de les comarques es permetrà la mobilitat per anar a cemen ris el 31 d'octubre i l'1 de
novembre. I en municipis limítrofs es permetrà la mobilitat en casos de pràc ca espor va individual a
l'aire lliure, compe cions espor ves autoritzades o desplaçaments de persones amb permís penitenciari.
En els dos casos es mantenen les excepcions, mo vades per aquells desplaçaments que es guin jus ﬁcats,
com a assistència a centres sanitaris, raons de pus laboral, per acudir a centres educa us o cuidar
persones dependents.
Ac vitats culturals
Teatres, cinemes i sales de concerts hauran de tancar durant almenys 15 dies. Els museus podran obrir al
33% del seu aforament i les biblioteques, per dur a terme el seu servei de préstec.
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Ac vitats espor ves i gimnasos
Es tanquen els gimnasos i els centres espor us.
Centres i locals comercials
El Govern ha decretat també el tancament dels centres comercials (només poden obrir els que serveixin
productes de primera necessitat) i la resta de locals comercials de menys de 800 metres quadrats hauran
de reduir l'aforament al 30%. Els locals de més de 800 metres quadrats, han de delimitar el seu espai
d'obertura a aquesta mesura i mantenir l'ocupació màxima del 30%.
No hi ha límit de super cie per als establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics i primera
necessitat, farmàcies, ortopèdies, òp ques, concessionaris, jardineria i perruqueries.
Bars i restaurants
Se'n prorroga el tancament. El servei de lliurament de menjar a domicili es permetrà ﬁns a les 23.00 hores.
Ensenyament educa u
Se suspenen també totes les ac vitats extraescolars, a excepció d'aquelles que es realitzen en grups
bombolla dins de les escoles. Con nuen les classes presencials en educació primària, encara que a par r
de 3r de l'ESO es podria optar per un model híbrid.
S'insta els centres educa us a impulsar per les classes virtuals en els nivells de batxillerat i formació
professional. Les universitats con nuaran fent l'ac vitat a distància.
Teletreball
Es recomana a les empreses facilitar el teletreball, per limitar al màxim la mobilitat, adaptant ﬁns i tot els
horaris d'entrada i sor da, excepte quan és impossible o quan no es tenen els mitjans per fer teletreball.
Actes religiosos i cerimònies
Els actes religiosos i cerimònies civils, incloses noces i cerimònies fúnebres, hauran de limitar l'assistència
al 30% de l'aforament.
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Preguntes i respostes sobre la
pròrroga a les ajudes als autònoms
ﬁns al 31 de gener de 2021
L'autònom que es gui cobrant el cessament compa ble amb l'ac vitat pot
renunciar en qualsevol moment i retornar la prestació que s'hagi cobrat una
vegada recuperat el nivell de facturació, o quan la seva caiguda ja no sigui del 75%
sinó menor.

Com ja l'hem estat informant, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en
defensa de l'ocupació (en vigor des del dia 30 de setembre) inclou una sèrie de mesures per garan r uns
ingressos mínims als qui vegin afectada la seva ac vitat per una resolució administra va, als qui no nguin
accés a la prestació ordinària per cessament o als autònoms de temporada que desenvolupin la seva
ac vitat entre els mesos de juny i desembre del 2020 que vegin reduïda la seva ac vitat, i es prorroga a
més ﬁns al 31 de gener de 2021 la prestació especial per cessament d'ac vitat regulada en l'art. 9 del Rd
llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reac vació de l'ocupació i protecció del treball autònom
i de compe vitat del sector industrial.
A con nuació li resumim de manera senzilla algunes preguntes i respostes sobre la pròrroga a les ajudes
als autònoms ﬁns al 31 de gener de 2021.
Es c cobrant la prestació ordinària compa ble amb l'ac vitat puc con nuar cobrant-la?
Sí, ja que aquesta prestació es prorroga ﬁns al 31 de gener, sempre que durant el quart trimestre del 2020
con nuïs complint els requisits exigits per a la seva concessió, entre ells, acreditar una reducció en la
facturació durant el quart trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període del 2019,
així com no superar uns rendiments nets de 5.818,5 euros (1,75 vegades l'SMI) en el període octubredesembre d'enguany.
Quins altres requisits haig de complir?
A més de la caiguda de la facturació, cal estar aﬁliats i en alta en el règim especial de treballadors per
compte propi o autònoms o en el règim especial dels treballadors del mar, en el seu cas; haver co tzat per
cessament d'ac vitat com a mínim durant els 12 mesos immediatament anteriors de forma con nuada; no
haver complert l'edat ordinària de jubilació i estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
Com i quan la sol·licito? Quant dura?
L'has de sol·licitar davant la teva mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.
Si ho fas entre el dia 1 i el 15 d'octubre de 2020, la rebràs amb efectes des del dia 1 d'octubre i durant 4
mesos. Si la sol·licites després, la percebràs des de l'endemà a la data en la qual vas presentar la sol·licitud i
no podrà anar més enllà del 31 de gener de 2021.
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Quant cobraré pel cessament ordinari compa ble amb l'ac vitat?
És el 70% de la base reguladora a més de l'abonament de la quota per con ngències comunes, que es
retorna al treballador. Si co tzes per la base mínima, serien uns 660 euros al mes, que arriben als 930
euros de beneﬁci econòmic si se suma l'abonament de la quota per con ngències comunes.
Durant el temps que l'autònom es gui percebent aquesta prestació haurà d'ingressar a la Tresoreria
General de la Seguretat Social la totalitat de les seves co tzacions. La mútua abonarà al treballador
autònom, juntament amb l'import de la prestació, l'import de les co tzacions per con ngències comunes.
I si recupero la meva facturació?
L'autònom que es gui cobrant el cessament compa ble amb l'ac vitat pot renunciar en qualsevol
moment i retornar la prestació que s'hagi cobrat una vegada recuperat el nivell de facturació, o quan la
seva caiguda ja no sigui del 75% sinó menor.
No vaig sol·licitar el cessament ordinari a l'es u, però la facturació del meu negoci ha descendit més del
75%.
Els autònoms que ﬁns al 30 de juny hagin percebut la prestació extraordinària poden sol·licitar una
prestació ordinària compa ble amb l'ac vitat ara. Per a això, han d'haver estat donats d'alta com a
autònoms almenys 12 mesos i estar al corrent de pagament. A més, hauran d'acreditar una reducció de la
facturació durant el quart trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any
2019.
No puc optar al cessament ordinari compa ble amb l'ac vitat perquè no he co tzat els úl ms 12
mesos, però es c facturant molt poc, menys del salari mínim interprofessional (SMI). Què puc fer?
Si no pots optar al cessament ordinari compa ble amb l'ac vitat perquè gaudeixes d'una tarifa plana, per
exemple, o perquè no has co tzat els úl ms 12 mesos, que és un dels requisits, pots sol·licitar la nova
prestació per baixos ingressos.
Aquesta ajuda està dissenyada per a aquells treballadors que els seus ingressos en l'úl m trimestre de
2020 no superin el salari mínim interprofessional (1.108 euros/mes per 12 pagues) i prevegin una
reducció d'ingressos en el quart trimestre del 2020 d'almenys el 50% en relació als ingressos del primer
trimestre del 2020.
A quant ascendeix l'ajuda?
La quan a serà del 50% de la base mínima de co tzació i no s'hauran d'abonar les quotes, encara que sí
que computarà com a temps co tzat.
No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat
anàloga de convivència ﬁns al primer grau de paren u per consanguinitat o aﬁnitat, i dos membres o més
nguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'ac vitat, la quan a de cadascuna de les
prestacions serà del 40%.
No és compa ble amb una remuneració per compte d'altri, tret que sigui de menys del 1,25 del SMI, ni
amb una altra ac vitat per compte propi diferent de la que causa dret a la prestació, ni amb percebre
altres prestacions de la Seguretat Social, tret que siguin compa bles amb l'ac vitat
On la sol·licito? Quan?
L'has de sol·licitar a la teva mútua o, si escau, a l'Ins tut Social de la Marina.
Si la sol·licites abans del 15 d'octubre, ndrà efectes des del dia 1 d'octubre. Si la sol·licites després, ndrà
efecte des del primer dia del mes següent de presentar la sol·licitud. La seva durada no podrà anar més
enllà del 31 de gener.
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Sóc autònom de temporada i rebo la prestació. Con nuaré cobrant-la?
Els perceptors de la prestació extraordinària de cessament d'ac vitat per als treballadors de temporada
prevista en el Reial decret llei 24/2020, podran sol·licitar percebre la nova prestació sempre que reuneixin
els requisits per causar-la.
Quins requisits haig de complir per sol·licitar la prestació per a autònoms de temporada?
Per accedir a la prestació extraordinària per a autònoms de temporada has d'haver co tzat un mínim de
quatre mesos entre juny i desembre de 2018 i 2019, no superar els 23.275 euros d'ingressos durant el
2020 i no haver desenvolupat ac vitat ni haver estat donat d'alta o assimilat entre l'1 de març i el 31 de
maig.
A més, no has d'haver percebut cap prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny del
2020, tret que fos compa ble amb el treball autònom.
Quant es cobra?
La quan a d'aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de co tzació i inclou l'exoneració
de les quotes.
Mentre la cobris, no pots rebre una altra remuneració ni prestació de la Seguretat Social.
Si em tanquen el negoci per l'evolució de la pandèmia? Tindré alguna ajuda?
S'ha creat una nova prestació extraordinària per suspensió de l'ac vitat per a aquelles persones que
s'enfron n a una suspensió temporal de tota la seva ac vitat com a conseqüència d'una resolució de les
autoritats administra ves dirigida a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.
Quins requisits haig de complir per accedir a la prestació extraordinària per suspensió de l'ac vitat?
Cal estar aﬁliat i en alta com a autònom almenys 30 dies naturals abans de la resolució administra va que
acordi el cessament d'ac vitat com a mesura de contenció i estar al corrent de pagament.
És necessari que hi hagi una resolució administra va que impliqui la suspensió temporal de la seva
ac vitat a causa de la pandèmia.
Quant cobraré?
La quan a de la prestació serà del 50% de la base mínima de co tzació que correspongui per l'ac vitat
desenvolupada. Si ets família nombrosa, aquesta quan tat s'incrementarà en un 20%.
Aquest import es reduirà al 40% de la base per al cas que convisquin en un mateix domicili persones amb
vincle familiar o anàlogues on dos o més membres nguin dret a aquesta prestació.
No hauràs de pagar la quota de la Seguretat Social, però aquest temps sí que et comptarà com co tzat.
És incompa ble amb altres ingressos?
Sí, aquesta prestació és incompa ble amb un salari procedent per compte d'altri, tret que sigui inferior a
l'1,25 del SMI, i amb el desenvolupament d'una altra ac vitat per compte propi. Tampoc pot ser simultània
amb una altra prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneﬁciari es gués percebent per ser
compa ble amb l'acompliment de l'ac vitat que desenvolupava.
Quan la sol·licito? On?
Pots sol·licitar-la a par r de l'endemà que s'hagi publicat en el butlle oﬁcial corresponent la mesura de
tancament. Has de fer-ho davant la teva mútua col·laboradora, o bé davant l'Ins tut Social de la Marina, si
és el cas.
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Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
Una salutació cordial,
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