
Què puc fer si soc fisioterapeuta autònom/a i he tancat el centre 
o el centre per al qual treballo ha tancat des del 14 de març i no 
tinc cap tipus d’ingrés 

 

1.- Comprova si tens dret a la Paga extraordinària de la Seguretat Social per reducció 
de, com a mínim, el 75% d’ingressos 

1. Suma la teva facturació (ingressos abans IRPF) del mes de març 2020 = A 
2. Suma tota la facturació (ingressos abans IRPF) del període Set19 a Feb20 = B 
3. Mitjana 6 mesos d’ingressos: Divideix la suma del punt 2 entre 6   C= B/6 
4. Reducció ingressos: Resta el resultat del punt 3 menys el punt 1  D =  C - A 
5. Percentatge reducció: Fes la següent operació  %R = D/C x 100 

 

 

 

Si el resultat és 75 o més  pots demanar l’ajuda per reducció d’ingressos a través de la teva 
mútua d’accidents o, si no tens mútua assignada (INSS), la 
tramitació es fa directament al SEPE. 

Si el resultat és menys de 75  No tens dret a l’ajuda de l’Estat. 

 

b) Si la meva alta d’autònoms és posterior a setembre 2019, has de fer la mitjana dels mesos en 
què has estat d’alta fins al mes de febrer-2020 i comparar-la amb el mes de març-2020. 

c) Si m’he donat d’alta d’autònoms al mes de març 2020  Considerem que No es té dret a 
l’ajuda per reducció ingressos. 

He demanat l’ajut per reducció d’ingressos i me l’han concedit 

En aquest cas, la normativa estableix que, a posteriori, pot haver-hi revisió dels requisits, per 
tant recomanem que a la vegada de demanar la prestació es tingui guardada la documentació 
acreditativa. 

- Llibre d’ingressos i despeses del 2019 
- Llibre d’ingressos i despeses del 2020 (gener a març 2020) 

Exemple:

Facturació Març 375,00 € A

Suma Sept19 a Feb20 9.000,00 € B

Mitjana 6 mesos 1.500,00 € C = B/6
(9000 € / 6)

Reducció ingressos 1.125,00 € D = A - C
(375 - 1.500)

Percentatge Reducció 75 %R = D / C x 100
(1.125/1.500) x 100



- Llibre Excel COVID-19, que posa a disposició el Col·legi, que compara mensualment els 
ingressos des de setembre 2019 a març 2020. 

- Certificat positiu de la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament (sense deutes). 
- Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers (si es tenen fills a càrrec). 

 

2. Què puc fer si no compleixo la reducció del 75% dels ingressos? 

Considerem que no es té dret a la prestació per causa de força major i cessament de l’activitat, 
però si voleu demanar-ho ho podeu fer, ningú us ho pot impedir, encara que és possible que 
deneguin la sol·licitud. 

Si el teu centre o empresa per a la qual treballes està dins d’espais físics que s’han vist obligats 
a tancar. 

- Són casos de fisioterapeutes que tenen el centre dins de locals i recintes d’obligat 
tancament, com recintes esportius, gimnasos, clubs esportius, centres d’estètica, hotels, 
centres de benestar (spa). 

Us encoratgem a demanar l’ajut per causa de força major, tot i que som conscients a dia d’avui 
que, al no coincidir al CNAE dels fisioterapeutes (86.90 Otras actividades sanitarias) amb la llista 
de l’annex d’activitats obligades a tancar, les mútues posaran moltes pegues i denegaran pel 
simple fet del CNAE. 

En aquest cas, enviar a la mútua, junt amb la petició, tota la documentació que pugueu, una 
declaració firmada explicant el vostre cas, contracte de prestació de serveis, contracte de lloguer 
d’espais, correus electrònics de les empreses gestores dels recintes conforme us comuniquen 
que heu de tancar de forma obligatòria, truqueu a les mútues, envieu correus electrònics, etc. 

 

He demanat l’ajut per causa de força major i me l’han concedit 

En aquest cas, la normativa estableix que, a posteriori, si hi ha una revisió de les prestacions 
cobrades per part de la Seguretat Social i es comprova que no es compleixen els requisits, es 
farà retornar l’import cobrat. 

Em podran sancionar si em fan retornar la prestació cobrada? 

La normativa general de recaptació de la Seguretat Social estableix que tota prestació cobrada 
indegudament es retornarà amb el corresponent recàrrec i interessos en el seu cas, i serà a 
criteri de la inspecció el fet de sancionar o no. 

 

I l’ajut de la Generalitat de fins a 2.000 euros? 

Avui, pensem que tampoc podrem acollir-nos a aquest ajut, ja que va destinat a les mateixes 
activitats del RD 463/2020 de l’Estat Espanyol. Tot i que s’ha lluitat perquè la fisioteràpia 
estigués inclosa i es va obrir una esperança amb la resolució del Departament de Salut, amb el 
RDL 9/2020 publicat el dissabte 28/3/2020, es tanca tota possibilitat d’obtenir-lo, ja que 
clarament, la fisioteràpia, com a especialitat sanitària, està obligada a mantenir l’activitat. 

 


