
 

 

 

ACLARIMENTS SOBRE ELS AJUTS ALS AUTÒNOMS EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE 
FISIOTERÀPIA 

Diversos són els dubtes i qüestions que els col·legiats han fet arribar sobre l’aplicació 
dels ajuts als autònoms en aquets dies, atès que les disposicions en alguns casos són poc 
clares i poden donar lloc a diverses interpretacions. 

A la pàgina web del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya s’han publicat diverses 
circulars que recullen els ajuts i mesures per als autònoms i empreses tant de tipus 
tributari com laboral. 

Intentarem fer algunes consideracions per poder aclarir aspectes relatius a les ajudes 
tant estatals (prestació extraordinària per cessament d’activitat) com autonòmiques 
(ajut de fins a 2.000 € de la Generalitat), sens perjudici de posteriors normes o 
aclariments oficials. 

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA de la SEGURETAT SOCIAL (ESTAT CENTRAL) 

INFORMACIÓ GENERAL 

• Per rebre la prestació extraordinària cal mantenir-se necessàriament d’alta en el 
règim d’autònoms a data 14 de març de 2020. 
 

• És per a tots els treballadors autònoms, per tant s’hi inclouen els autònoms 
societaris i socis de SCP. 
 

• Estar al corrent de pagament i de les obligacions amb la Seguretat Social. Si no 
s’està al corrent, es donarà un període de 30 dies per regularitzar la situació. 
 

• Data límit per demanar la prestació: 14 d’abril de 2020. 
 

• Quantia de la prestació: 70% de la base reguladora. En el cas d’autònoms que 
cotitzin per quota mínima, la paga extraordinària seria d’aproximadament 662 € 
nets. 
 

• Si no es té el període mínim de cotització, es pot accedir a la prestació i es calcula 
sobre el 70% de base mínima de cotització. 
 



• No s’ha de donar de baixa dels autònoms ni de l’activitat, s’ha de mantenir en 
alta. 

• La prestació és d’un mes, i es pot ampliar fins l’últim dia del mes en què finalitzi 
l’estat d’alarma en cas de pròrroga. 
 

• És incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (com jubilació 
parcial, baixa per malaltia, maternitat, atur, baixes per risc durant l’embaràs...).  
 

• El tràmit de la prestació es fa mitjançant la mútua d’accident de treball de 
l’autònom, que són les empreses que tenen delegades les prestacions de la 
Seguretat Social. 
 

• Concedida la prestació, no s’ha d’abonar la quota d’autònoms. 
 

• Quotes del mes de març 2020. Es preveu que tots els autònoms pagaran la 
quota, i s’haurà de sol·licitar la devolució per ingressos indeguts, aportant el 
rebut de pagament del banc, davant la Tresoreria de la Seguretat Social, a no ser 
que en els pròxims dies canviï el criteri. 
 

• En el cas que es sigui autònom i es tinguin treballadors contractats, per demanar 
la paga extraordinària s’haurà de presentar la sol·licitud de l’inici de l’expedient 
d’ERTO dels treballadors. 
 

• Els treballadors autònoms amb quotes bonificades, quan finalitzi l’estat d’alarma 
i, per tant, s’acabi la paga extraordinària, seguiran tenint-les bonificades amb les 
mateixes condicions que tenien abans de l’estat d’alarma. 

 
 



PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT 

•  Que l’activitat desenvolupada es trobi al llistat de suspensió obligatòria acordat 
pel Govern de l’Estat RD 463/2020 i 465/2020. 
 
L’activitat de fisioteràpia no es troba en aquesta llista, però arran de la publicació 
de la Resolució SLT/762/2020 de 23 de marc del Departament de Salut es pot 
considerar la fisioteràpia com una activitat suspesa. Per tant, des del Col·legi 
entenem que es pot defensar la sol·licitud de la prestació per aquest motiu, 
sempre i quan el centre es dediqui de forma exclusiva a la sanitat  privada i no 
rebi urgències que la demora del tractament suposi una evolució desfavorable 
per al pacient. 
 

• En aquest apartat no s’ha de demostrar cap reducció d’ingressos al sol·licitar la 
prestació. 
 

• La tramitació és a través de la mútua d’accidents de treball emplenant els 
formularis que cada mútua posa a disposició dels seus afiliats i una declaració 
jurada de què es compleixen els requisits i la resta de documents que cada 
mútua estableixi. 



PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER REDUCCIÓ del 75% D’INGRESSOS 

 Es pot demanar sempre que es pugui demostrar la reducció dels seus ingressos 
en un 75%,  comparant  ingressos del mes anterior al de la sol·licitud amb la 
mitjana d’ingressos del semestre anterior. 
 
Exemples. 

Si la sol·licitud es fa al mes d’abril, es compara el mes de març 2020 amb 
la mitjana del període (setembre 2019 - febrer 2020). 
Si la sol·licitud es fa al mes de març, es compara el mes de febrer 2020 
amb la mitjana del període (setembre 2019 - febrer 2020). 
 

Això ens porta a recomanar que la sol·licitud per reducció d’ingressos es faci al 
mes d’abril, ja que difícilment la reducció del febrer 2020 estarà per sota del 75% 
de la mitjana del semestre anterior. 
 
En el cas que l’activitat s’hagi iniciat amb posterioritat al setembre de 2019, no 
es tingui una antiguitat de 6 mesos, la comparativa es farà tenint en compte el 
període d’activitat. Des de l’ inici d’activitat fins al febrer de 2020. 
 

• La tramitació és a través de la mútua d’accidents de treball emplenant els 
formularis que cada mútua posa a disposició dels seus afiliats, declaració jurada 
de què es compleixen els requisits i aportant la documentació que acrediti la 
reducció d’ingressos. Documents d’acreditació: 
 

o Llibre d’ingressos i despeses de l’activitat. 
o Model 130 de l’any 2019 en el seu cas. 
o Relació de facturació mes per mes de l’últim semestre (Set-19 Feb-20) i 

facturació del mes anterior al de la sol·licitud. 
o En el cas d’exercir mitjançant societats, llibre de comptabilitat i registres 

de factures emeses i rebudes. 



PREGUNTES I QÜESTIONS DIVERSES 

Què passa si demano la prestació i la deneguen al considerar que la fisioteràpia no és 
una activitat de suspensió obligatòria del RD 463/2020? 

 
Si s’està en termini legal, abans del 14 d’abril de 2020 es pot demanar per 
reducció d’ingressos del 75%. 
 

Què passa si soc autònom i també treballador per compte aliena amb contracte 
laboral i segueixo treballant i cobrant el salari? 
 

Es pot demanar la paga extraordinària, és compatible. 
 

Què passa si soc autònom i també treballador per compte aliena amb contracte 
laboral i estic inclòs a un ERTO o estic de baixa laboral (malaltia o accident)? 
 

No es pot demanar la paga extraordinària per ser aquesta incompatible amb 
qualsevol altra prestació de la Seguretat Social. 
 

Què passa si soc autònom i estic cobrant l’atur a l’haver demanat la comptabilització?  
 
No es pot demanar la paga extraordinària per ser aquesta incompatible amb 
qualsevol altra prestació de la Seguretat Social. 
 

Què passa si demano la paga extraordinària per reducció del 75% dels ingressos i 
segueixo treballant? 
 

No hi ha cap incompatibilitat per seguir treballant i cobrar la prestació 
extraordinària. 
 

Què passa si l’alta d’autònom és del mes de març 2020? 
 

Cas sense resoldre a dia d’avui. 
 

Fisioterapeutes autònoms que són autònoms, però no estan al RETA per haver iniciat 
l’activitat abans del 10 de novembre de 1995. 
 

En relació a la prestació extraordinària per cessament d’activitat com l’ajut de 
fins a 2.000 euros de la Generalitat, precisar que no es poden beneficiar 
d’aquests ajuts. 

 



AJUT DE FINS A 2.000 EUROS DE LA GENERALITAT  

• Primer de tot s’ha d’advertir que aquest ajut l’entenem com a  “complementari” 
o “substitutiu” de l’anterior, ja que la seva dotació pressupostària és molt petita, 
els requisits són estrictes i en cas de poder optar-hi, s’ha de valorar molt bé 
l’import que es pot demanar abans de sol·licitar-lo, ja que és incompatible amb 
la prestació extraordinària de la Seguretat Social. 
 

• Per poder accedir a aquest ajut, els treballadors autònoms (persones físiques), 
hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la 
Seguretat Social (RETA) i tenir el seu domicili a Catalunya (s’exclouen 
expressament els autònoms societaris, de cooperatives o societats laborals, 
autònoms familiars col·laboradors...). 
 

• Caldrà figurar d’alta en activitats de les quals s’ha decretat el tancament per la 
normativa estatal (RD 462/2020) del 14 de març. L’activitat de fisioteràpia no es 
troba en aquesta llista, però arran de la publicació de la Resolució SLT/762/2020 
de 23 de marc del Departament de Salut es pot considerar la fisioteràpia com 
una activitat suspesa, per tant, des del Col·legi entenem que es pot defensar la 
sol·licitud de la prestació per aquest motiu. 
 

• No es pot sol·licitar si l’autònom té qualsevol altra font d’ingressos, com l’atur, 
salaris derivats de contractes laborals, ingressos per arrendament d’immobles, 
etc. 
 

• Per a la concessió de l’ajut s’han d’acreditar pèrdues econòmiques al mes de 
març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de 
persones amb un antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb 
la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA. 
 

• La sol·licitud es farà a partir del dia 1 d’abril de 2020 i serà d’un pagament únic 
de fins a 2.000 euros. L’import es decidirà amb la documentació acreditativa de 
les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que 
ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de petició a la 
pàgina web de la Generalitat de Catalunya. 
 

• Aquest tipus d’ajut es concedirà fins a l’exhauriment de la partida pressupostària 
que s’hi destini (7,5 milions d’euros) i serà incompatible amb qualsevol altre ajut 
destinat a la mateixa finalitat, per tant incompatible amb la prestació 
extraordinària per cessament d’activitat. 


