
PRESTACIONS PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS 
 

I. NOVA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER SUSPENSIÓ TOTAL 

D’ACTIVITATS (A PARTIR DE 01.10.2020) 

 

1. EL FET CAUSANT. 

Que l’autònom es vegi obligat a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una 

resolució adoptada per l’autoritat competent, com a mesura de contenció en la propagació de 

la Covid-19. 

2. REQUISITS D’ACCÉS. 

- Estar afiliat i en alta en el Règim d’Autònoms, com a mínim 30 dies naturals abans de la 

resolució adoptada per l’autoritat competent. 

- Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

3. QUANTIA DE LA PRESTACIÓ. 

- En general, l’import de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització. 

- En el supòsit de membres de famílies nombroses, l’import serà del 70% de la base mínima de 

cotització, sempre que els ingressos de l’autònom siguin els únics de la família nombrosa. 

- En el supòsit que diversos membres d’una família nombrosa tinguin dret a la prestació, l’import 

de cadascun d’ells serà del 40%. 

4. DURADA 

S’iniciarà el dia següent a l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat i finalitzarà l’últim 

dia del mes en què s’aixequi la mesura de tancament. 

5. BENEFICIS EN LA COTITZACIÓ. 

Es manté la situació d’alta de l’autònom quedant exonerat de l’obligació de cotitzar. 

6. COMPATIBILITATS / INCOMPATIBILITATS. 

- Incompatible amb el treball per compte aliè, llevat que la retribució sigui inferior a 1,25 vegades 

el SMI. 

- Incompatible amb rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada 

per la mesura de tancament. 

- Incompatible amb les prestacions de la Seguretat Social, llevat que la vingués cobrant i fos 

compatible amb l’activitat afectada per la mesura de tancament. 

7. COL·LECTIUS ALS QUI ES POT APLICAR. 

- Treballadors enquadrats en el Règim d’Autònoms. 

- Autònoms societaris. 

- Socis treballadors de les cooperatives de treball associat. 



8. TRÀMITS. 

- Sol·licitud presentada davant les mútues col·laboradores, dins els 15 dies següents a l’entrada 

en vigor de l’acord de tancament de l’activitat. 

 

II. NOVA PRESTACIÓ CESSAMENT D’ACTIVITAT PER REDUCCIÓ 

D’INGRESSOS (A PARTIR DE 01.10.2020). 

1. EL FET CAUSANT 

Que l’autònom es trobi en alguna de les següents situacions: 

- Que en l’últim trimestre de 2020 no tingui ingressos procedents de l’activitat econòmica 

superiors al SMI o, 

- Que en l’últim trimestre de 2020 i amb relació al primer trimestre de 2020, tingui una reducció 

d’ingressos d’almenys el 50%. 

2. REQUISITS D’ACCÉS. 

- Estar afiliat i en alta en el Règim d’Autònoms, com a mínim 30 dies naturals abans de la 

resolució adoptada per l’autoritat competent. 

- Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

- No tenir dret a la prestació de cessament d’activitat prevista en la LGSS (art. 327) i tampoc tenir 

dret a la pròrroga de la prestació de cessament d’activitat prevista en el RDL 24/2020 (art. 9). 

3. QUANTIA DE LA PRESTACIÓ.  

- En general, l’import de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització. 

- En el supòsit que diversos membres d’una família nombrosa tinguin dret a la prestació, l’import 

de cadascun d’ells serà del 40%. 

4. DURADA. 

S’iniciarà el 01.10.2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos. 

5. BENEFICIS EN LA COTITZACIÓ. 

Es manté la situació d’alta de l’autònom quedant exonerat de l’obligació de cotitzar. 

6. COMPATIBILITATS / INCOMPATIBILITATS. 

- Incompatible amb el treball per compte aliena, llevat que la retribució sigui inferior a 1,25 

vegades el SMI. 

- Incompatible amb rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada 

per la mesura de tancament. 

- Incompatible amb les prestacions de la Seguretat Social, llevat que ha la vingués cobrant i fos 

compatible amb l’activitat afectada per la mesura de tancament. 

7. COL·LECTIUS ALS QUI ES POT APLICAR. 



- Treballadors enquadrats en el Règim d’Autònoms. 

- Autònoms societaris. 

- Socis treballadors de les cooperatives de treball associat. 

8. TRÀMITS. 

- Sol·licitud presentada davant les mútues col·laboradores, dins els primers 15 dies del mes 

d’octubre. 

 

III. NOVA PRESTACIÓ CESSAMENT D’ACTIVITAT PER AUTÒNOMS 

DE TEMPORADA (A PARTIR DE 01.10.2020). 

Als efectes d’aquesta prestació, són treballadors autònoms de temporada aquells que en els 

últims 2 anys, i entre els mesos de juny a desembre, el seu únic treball hagi sigut com autònom 

i, per tant, en alta en el Règim d’Autònoms. 

Si en aquests períodes també ha tingut treballs per compte aliè, la situació d’alta en el Règim 

General no pot haver superat, en els 2 anys, els 120 dies. 

1. EL FET CAUSANT. 

Que l’autònom es trobi en alguna de les següents situacions: 

- No haver estat d’alta o assimilat com a treballador per compte aliena en el Règim de la 

Seguretat Social que correspongui més de 120 dies, dins el període comprés entre el 01.06.2018 

i el 31.07.2020.  

- No haver estat d’alta, ni com assimilat a l’alta pel desenvolupament de qualsevol activitat en 

el període 01.03.2020 a 31.05.2020. 

- No haver cobrat cap prestació del sistema de la Seguretat Social, en el període de 01.01.2020 

a 30.06.2020, llevat que aquest fos compatible amb la seva activitat com autònom. 

- No haver tingut ingressos superiors als 23.275 euros, durant l’any 2020. 

2. REQUISITS D’ACCÉS. 

- Estar afiliat i en alta en el Règim d’Autònoms, com a mínim 4 mesos en el període de juny a 

desembre, dels anys 2018 i 2019. 

- Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

3. QUANTIA DE LA PRESTACIÓ. 

L’import de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització. 

4. DURADA. 

S’iniciarà el 01.10.2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos. 

5. BENEFICIS EN LA COTITZACIÓ. 

Es manté la situació d’alta de l’autònom quedant exonerat de l’obligació de cotitzar. 



6. COMPATIBILITATS / INCOMPATIBILITATS. 

- Incompatible amb el treball per compte aliè. 

- Incompatible amb rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada 

per la mesura de tancament, quan els ingressos superin els 23.275 euros. 

- Incompatible amb les prestacions de la Seguretat Social, llevat que la vingués cobrant i fos 

compatible amb l’activitat afectada per la mesura de tancament. 

7. COL·LECTIUS ALS QUI ES POT APLICAR. 

- Treballadors enquadrats en el Règim d’Autònoms. 

- Autònoms societaris. 

- Socis treballadors de les cooperatives de treball associat. 

8. TRÀMITS. 

- Sol·licitud presentada davant les mútues col·laboradores, dins els primers 15 dies del mes 

d’octubre. 

 

IV. PRÒRROGA PRESTACIÓ CESSAMENT D’ACTIVITAT PER 

AUTÒNOMS (PREVISTES EN ART. 17 DEL RDL 8/2020 I ART. 9, DEL 

RDL 24/2020).  

1. EL FET CAUSANT. 

Que l’autònom es trobi en alguna de les següents situacions: 

- Haver tingut una davallada en la seva facturació durant el quart trimestre de 2020, d’almenys 

el 75%, amb relació al mateix trimestre de 2019. 

- No haver obtingut uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros en el quart trimestre de 

2020. Aquesta xifra es dividirà pels mesos del trimestre i, per tant, els rendiments nets no podran 

ser superiors als 1.939,58 euros al mes. 

2. REQUISITS D’ACCÉS. 

- Que l’autònom estigui cobrant a 30.09.2020 la prestació de cessament d’activitat inicialment 

establerta en l’article 17 del RDL 8/2020, prorrogada, amb efectes 01.07.2020 per l’article 9 del 

RDL 24/2020. 

- Que l’autònom, encara que no hagués cobrat la prestació de cessament d’activitat en el tercer 

trimestre, l’hagués cobrat fins al 30.06.2020 i, a més, es trobi en els supòsits del fet causant 

indicats. 

- Si l’autònom té treballadors, haurà d’estar al corrent de les seves obligacions ver la Seguretat 

Social. 

En qualsevol cas, també s’han de complir els següents requisits: 

- Estar afiliat i en alta en el Règim d’Autònoms. 



- Tenir cobert un període mínim de cotització de 12 mesos. 

- No haver complert l’edat ordinària de jubilació. 

- Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. 

3. QUANTIA DE LA PRESTACIÓ. 

L’import de la prestació serà del 70% de la base reguladora de la prestació (mitjana dels 12 últims 

mesos). 

4. DURADA 

S’iniciarà el 01.10.2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos. 

5. BENEFICIS EN LA COTITZACIÓ. 

No hi ha cap benefici en les cotitzacions al Règim d’Autònoms i durant el període de percepció 

de la prestació de cessament d’activitat s’haurà d’abonar la totalitat de les cotitzacions a la 

Seguretat Social. 

6. COMPATIBILITATS / INCOMPATIBILITATS. 

- Compatible amb el treball per compte aliè, en les següents condicions: 

- La suma de la totalitat dels ingressos d’ambdues activitats no podrà superar 2,2 vegades el SMI. 

- Els ingressos pel treball per compte aliena no podran superar 1,25 vegades el SMI. 

- En aquest cas, la prestació de cessament d’activitat serà per import de 50% de la base mínima. 

7. COL·LECTIUS ALS QUI ES POT APLICAR. 

- Treballadors enquadrats en el Règim d’Autònoms. 

- Autònoms societaris. 

- Socis treballadors de les cooperatives de treball associat. 

8. TRÀMITS. 

- Sol·licitud presentada davant les mútues col·laboradores, dins els primers 15 dies del mes 

d’octubre.  

 


