
                                                                                                                                      

 

Mesures excepcionals per la COVID-19. Novetats prestació 
extraordinària AUTÒNOMS RDL 13/2020 de 8 d'abril 

 

Barcelona, 10 de abril de 2020  

 

El passat dimecres 8 d'abril es va tornar a modificar l'article normatiu que regula la paga 
extraordinària dels autònoms. 

Les principals novetats introduïdes a partir del 8 d'abril són: 

1.- Canvi de criteri en les incompatibilitats 

Des del 8 d'abril, la prestació extraordinària per cessament d'activitat (per força major o 
reducció del 75% d'ingressos) serà COMPATIBLE amb qualsevol altra pensió de la 
Seguretat Social que s’estigués percebent per part del fisioterapeuta i que fos 
compatible amb l'exercici de l'activitat desenvolupada com a autònom. 

Les pensions més comunes, encara que no les úniques, que entren dins del grup de 
COMPATIBLES serien: 

 Viduïtat 
 Orfandat 
 Incapacitat permanent total compatible amb treball autònom 
 Jubilació activa 

 

Les prestacions més comunes que continuen sent INCOMPATIBLES amb la prestació 
extraordinària són: 

 
 Situacions de baixa per malaltia comuna, professional o accident 
 Prestacions de maternitat i paternitat per naixement de fill o filla 
 Prestacions per risc d'embaràs i lactància 
 Cobrament de prestacions d'atur derivades d’ERTOs 

Com a recordatori, tenir en compte que en el moment en què es deixa de cobrar o 
es deixa d'estar en aquestes situacions, es pot sol·licitar l'ajuda extraordinària a 
partir de l'endemà del dia del cessament de la situació que causa la 
incompatibilitat. 



                                                                                                                                      

De la redacció de l'article es pot interpretar que les dues següents prestacions, que 
són compatibles amb el treball autònom, poden ser considerades com a 
compatibles amb la paga extraordinària. 

 La prestació per capitalització de l'atur en forma de bonificació de la 
quota d'autònoms. Persona física que inicia l'activitat d'autònom, ve d'una 
situació d'atur i sol·licita capitalitzar la prestació d'atur, no en pagament únic, 
sinó mitjançant la bonificació de la quota d'autònoms a pagar a la Seguretat 
Social. 
 

 La prestació per desocupació que es compatibilitza amb el treball 
autònom. S'aplica a nous autònoms, que sol·liciten seguir cobrant l'atur per 
un període màxim de 270 dies des de la data d'alta en el règim d'autònoms, 
i, per tant, estan cobrant de l’atur i exercint d'autònoms. 

En els propers dies intentarem aclarir si aquestes dues prestacions són compatibles 
o no amb la paga extraordinària de l'autònom. 

 

2.- Caràcter provisional de les pagues extraordinàries reconegudes 

Des del 8 d'abril, la normativa aprovada estableix: 

 Totes les resolucions es consideren PROVISIONALS. 
 Totes les resolucions de concessió de paga extraordinària es revisaran un cop 

acabi l'estat d'alarma i se sol·licitarà la reclamació de les quantitats cobrades 
quan es consideri que no es tenia dret al cobrament per no complir els requisits 
establerts. 

Aquesta provisionalitat i revisió a posteriori ens porta a aconsellar que tots els que 
tinguin una resolució positiva de la paga extraordinària guardin còpia de tots els 
documents que acrediten que es compleixen els requisits. 

Des de l'entrada en vigor d'aquesta provisionalitat hem pogut detectar que les mútues 
estan resolent les peticions amb més rapidesa, precisament perquè totes seran 
revisades a posteriori per elles mateixes o per Inspecció de Treball de la Seguretat 
Social. 

Davant aquest fet, volem remarcar un cop més, que la sol·licitud de reducció del 75% 
d'ingressos és la més segura que la de causa de força major, perquè no sabem quin 
criteri adoptarà la Inspecció de Treball i/o les mútues en les revisions que efectuaran. 

Es recorda un cop més que si no es compleix amb el requisit de reducció d'ingressos al 
març, es pot sol·licitar al maig per al mes d'abril, que possiblement sí es compliran. 

 



                                                                                                                                      

3.- Quins documents he de conservar per a futures revisions 

3.1. Per a tots els casos "reducció 75% ingressos" i "força major" 

 Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers, si hi ha fills al seu 
càrrec. 

 Certificat de Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de 
pagament (veure model en Annex). 

o Pàgina web: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

 Seu electrònica 

 Ciutadans 
 Informes i Certificats 
 Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social. 

A partir d'aquí s'haurà d'escollir el certificat digital o clau pin 
 Seleccionar "Tipus de certificat" – Genèric 
 Continuar i seguir els passos fins a obtenir el Certificat en format 

PDF 

 Si hi ha ajornament de quotes pendents de pagament a la Tresoreria General de 
la Seguretat Social: resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de 
l'ajornament de les quotes pendents de pagament, i justificants mensuals del 
pagament i compliment dels terminis establerts en la mateixa . 

 Si hi ha cotitzacions a l'estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions 
realitzades a l'estranger. 

 Resolució administrativa o judicial de reconeixement de la prestació o ajut 
corresponent, si tingués alguna concedida. 

 Darrers Rebuts d'autònoms pagats pel banc (document no obligatori per mútues 
però sí per informacions Seguretat Social) 

 Documents d’ERTOs de treballadors, en cas d'haver-ho tramitat 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

3.2. Per als casos de paga extraordinària per reducció del 75% dels ingressos 

 Per a fisioterapeutes autònoms: Llibre registre de vendes i ingressos i llibre de 
compres i despeses. El Col·legi posa a disposició de tots els col·legiats. 

 Per a fisioterapeutes societaris, exerceixen l'activitat a través de societats 
limitades, anònimes, SCP. 

Llibre registre de factures emeses i rebudes i addicionalment llibre diari de la 
comptabilitat. 

3.3. Per als casos de paga extraordinària atorgada per causa de força major 

 
1. Els documents acreditatius que han provocat el cessament obligatori de 
l'activitat autònom. 
 
Contractes de lloguer o de prestacions de serveis amb clubs esportius, 
gimnasos, instal·lacions esportives, correus electrònics i comunicacions rebudes 
de l'obligació de tancament. 
 
Correus electrònics i comunicats rebuts dels centres per als quals es treballa que 
obliga el fisioterapeuta a cessar en la seva activitat. 
 
2. Informes emesos per: 
 
 Informe tecnicojurídic sobre el tancament de centres de fisioteràpia 

(CGCFE 18/03/2020) 
 Resolució de Departament de Treball (Resolució SLT / 762/2020, de 23 

de març) 
 Altres informes i documents que puguin acreditar el tancament forçós de 

centre o de l'activitat de l'autònom, emesos per autoritats sanitàries. 
 
3. Qualsevol altre document que es cregui convenient per a acreditar el 
cessament d'activitat per causes de força major. 

 

Barcelona, 10 de abril de 2020 



                                                                                                                                      

Annex. Model certificat Seguretat Social d'estar al corrent de pagament

 


