ACLARIMENTS SOBRE ELS AJUTS ALS AUTÒNOMS EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE
PSICOLOGIA
Diversos col·legiats ens han fet arribar els seus dubtes sobre l’aplicació dels ajuts als
autònoms, doncs inicialment les disposicions són poc clares i existeixen diverses
interpretacions sobre el particular.
A la web del COPC es va publicar un resum dels ajuts i mesures per autònoms i
empreses, de tipus laboral i tributari.
També hem publicat un aclariment del Ministeri de Treball relatiu a quins autònoms
es poden acollir a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
Ara procedim a fer alguna consideració per aclarir alguns aspecte poc clars, sense
perjudici de posteriors normes o aclariments oficials:
1.- Per rebre la prestació extraordinària per cessament d’activitat, no cal estar
donat de baixa d’autònoms. Es més, cal mantenir-se necessàriament d’alta en el
règim d’autònoms si l’activitat desenvolupada no es troba al llistat de suspensió
obligatòria acordada pel Govern (l’activitat de psicologia no es troba en aquest
llistat).
2.- La prestació extraordinària per cessament d’activitat en autònoms no implica
estar dintre dels serveis dels quals es va prohibir la seva activitat. Es podrien
beneficiar tots els autònoms si compleixen els requisits establerts, obligats a tancar o
no. Ja sabeu que l’activitat de psicologia no està obligada a tancar, sense perjudici
del que direm al final arran d’una nova norma publicada al DOGC el 23/03/2020.
3.- Quant a l’ajut de fins a 2.000.-€ de la Generalitat, també es poden beneficiar
tots els autònoms que compleixin els requisits:
-

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona
física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors
autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

-

Cal figurar d’alta en activitats de les quals s'ha decretat el tancament,
d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març
(l’activitat de psicologia no es troba en aquest llistat, sense perjudici del que
direm al final arran d’una nova norma publicada al DOGC el 23/03/2020).

-

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques
en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de
2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al
RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació
mensual des de l'alta al RETA.

Per tant, en principi, cal estar donat d’alta en el RETA, de manera que, qui ha causat
baixa, no sembla que s’hi pugui beneficiar (caldrà veure si finalment es considera
compatible amb l’haver causat baixa en el RETA precisament pel motiu de la manca
d’activitat). Nosaltres recomanen presentar la sol·licitud encara que s’hagi causat
baixa durant aquest dies, per si de cas es matisa la norma en el sentit indicat.
4.- En relació a aquests ajuts, no es podrien beneficiar els/les psicòlegs/ogues que
no cotitzen al RETA per tenir activitat abans de novembre de 1995 i haver escollit no
cotitzar. En aquest casos recomanem, no obstant, presentar també la sol·licitud
juntament amb un escrit d’assessoria jurídica del COPC on expliquem aquesta
situació i que també hem penjat a la web.

5.- Incidència de la publicació al DOGC del dia 23/03/2020 de la “RESOLUCIÓ SLT/
762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació
amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim
ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2”:
Acorda, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, “suspendre tota l'activitat
assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de
titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de
provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir
exclusivament l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució
desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals
sanitaris que presten assistència”.
És a dir, a partir del dia 24/03/2020, els/les psicòlegs/ogues titulars de centres o
consultes de psicologia clínica o sanitària resten suspesos. Aquesta mesura pot tenir
incidència en els ajuts i prestacions anteriorment comentats, ja que a partir
d’aquesta data és una activitat suspesa. De totes formes, caldrà veure com
s’interpreta, ja que, tot i tractar-se d’una activitat suspesa, ho és per disposició
autonòmica i no forma part de les disposicions estatals vinculades a l’estat d’alarma.

Com dèiem, anirem informant de les novetats o possibles interpretacions oficials que
es puguin donar als dubtes que existeixen.
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