
  COVID-19: Prestación extraordinaria por cese de actividad R.E.T.A. 

 

Para solicitar la Prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos afectados 

por la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 

Requisitos para acceder a esta prestación extraordinaria 

1. Estar de alta en el RETA o como trabajador por cuenta propia el 14 de marzo de 2020.  

2. Sus actividades deben haber quedado suspendidas. Si su actividad no ha quedado 

suspendida, podrán solicitar la prestación si su facturación en el mes anterior al de la 

solicitud de dicha prestación se ve reducida en al menos un 75%, en relación con el 

promedio de facturación del semestre anterior. 

3. Encontrarse al corriente en sus cotizaciones, siendo de aplicación el mecanismo de 

invitación al pago de la deuda en el plazo de 30 días naturales. 

El tiempo de percepción de esta prestación se entenderá como cotizado y no reducirá los 

períodos de prestación por cese de actividad a los que el autónomo pueda tener derecho en el 

futuro. 

 

Cuantía de la prestación 

 

La cuantía de la prestación extraordinaria consiste en un 70% de la base reguladora. En este 

sentido: 

• La base reguladora es el promedio de las bases de cotización de los doce meses 

anteriores. 

• Si el autónomo no reúne el período de carencia previstos con carácter general para 

poder acceder a la prestación (en una situación normal se exige haber cotizado doce 

meses), el importe de su prestación será del 70’% de la base mínima (como la base es 

de 944,40 €, cobrará 661,08 €).  

 

 

Duración de la prestación 

La duración de la prestación será de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último 

día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se 

prorrogue y tenga una duración superior al mes. 

 

 

https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx#requisitos


 

 

  COVID-19: Prestació extraordinària per cessament d'activitat R.E.T.A. 

 

Per a sol·licitar la Prestació extraordinària per cessament d'activitat dels autònoms afectats 

per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-

19. 

 

Requisits per a accedir a aquesta prestació extraordinària 

 1. Estar d'alta en el RETA o com a treballador per compte propi el 14 de març de 2020.  

 2. Les seves activitats han d'haver quedat suspeses. Si la seva activitat no ha quedat 

 suspesa, podran sol·licitar la prestació si la seva facturació en el mes anterior al de la 

 sol·licitud d'aquesta prestació es veu reduïda en almenys un 75%, en relació amb la 

 mitjana de facturació del semestre anterior. 

 3. Trobar-se al corrent en les seves cotitzacions, sent aplicable el mecanisme 

 d'invitació al pagament del deute en el termini de 30 dies naturals. 

El temps de percepció d'aquesta prestació s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de 

prestació per cessament d'activitat als quals l'autònom pugui tenir dret en el futur. 

 

Quantia de la prestació 

La quantia de la prestació extraordinària consisteix en un 70% de la base reguladora. En aquest 

sentit: 

 • La base reguladora és la mitjana de les bases de cotització dels dotze mesos 

 anteriors. 

 • Si l'autònom no reuneix el període de carència previst amb caràcter general per a 

 poder accedir a la prestació (en una situació normal s'exigeix haver cotitzat dotze 

 mesos), l'import de la seva prestació serà del 70’% de la base mínima (com la base és 

 de 944,40€, cobrarà 661,08 €). 

 

Durada de la prestació 

La durada de la prestació serà d'un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en 

què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al 

mes. 


