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29. Mesures de suport als treballadors 

autònoms a partir de l’octubre 2020 

 
 

 ESQUEMA RESUM 

 

1. AUTÒNOMS, L’ACTIVITAT DELS QUALS NO S’HA RECUPERAT 

(pròrroga prestació actual o nou accés) 

Requisits específics: 

- Cotització de mínim 12 mesos per cessament de l’activitat 

- Reducció facturació>=75% respecte 2019 

- Rendiments nets<5.818,75 € 

Quantia prestació: 70% base reguladora 

Compatible amb treball per compte aliè: Sí 

 

2. AUTÒNOMS, AMB ACTIVITAT SUSPESA  

Requisits específics: 

- Alta autònoms almenys 30 dies abans suspensió 

Quantia prestació: 50% base mínima 

Compatible amb treball per compte aliè: No 

 

3. AUTÒNOMS SENSE COTITZACIÓ PER CESSAMENT 

D’ACTIVITAT, AMB REDUCCIÓ D’INGRESSOS 

Requisits específics: 

- Alta autònoms anterior a l’1 d’abril 

- Ingressos Trim<=SMI 

- Reducció ingressos 4t Trim>=50% respecte 1r Trim 

Quantia prestació: 50% base mínima 

Compatible amb treball per compte aliè: No 
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4. AUTÒNOMS DE TEMPORADA 

Requisits específics: 

- Haver estat d’alta autònoms durant al menys 4 mesos entre juny i 

desembre del 2018 i 2019 

- No haver estat d’alta al RG durant més de 120 dies entre 1/6/2018 i el 

31/7/21 

- No haver estat d’alta en el RETA entre el 1/3/20 i el 31/5/20 

- Ingressos 2020 <= 23.275 €. 

Quantia prestació: 70% base mínima 

Compatible amb treball per compte aliè: No 
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 1. Prestació per cessament d’activitat (pròrroga) 

 

Els treballadors autònoms que hagin estat rebent fins el 30 de setembre la 

prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista a l’article 9 del RDL 

24/2020, de 26 de juny, podran continuar rebent-la fins el 31 de gener de 2021, 

sempre que durant el 4t trimestre de 2020 mantinguin el compliment dels 

requisits per a la seva concessió. També hi podran accedir autònoms que, tot i no 

haver-la rebut anteriorment, compleixin els requisits a partir d’octubre. 

 Requisits: 

- Estar donat d’alta en el RETA i al corrent de pagaments de les quotes de la 

Seguretat Social. 

- Hagin cotitzat per cessament d’activitat com a mínim durant els 12 

mesos immediatament anteriors de forma continuada.  

-  Acreditin: 

- una reducció de la facturació de, com a mínim, el 75% en relació amb el 

mateix període de l’any 2019 

- no haver obtingut uns rendiments nets superiors a 5.818,75 € (1.939,58 € 

mensuals) 

 

 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base reguladora en el 

RETA. 

 Terminis: 

Aquesta prestació podrà percebre’s com a màxim fins al 31 de gener de 2021 i és 

compatible amb el desenvolupament de l’activitat. A partir d’aquesta data 

només es podrà percebre si concorren tots els requisits de l’article 220 de la Llei 

General de la Seguretat Social. 

 Tramitació: 

El reconeixement de la prestació es portarà a terme per les mútues 

col·laboradores, amb caràcter provisional amb efectes 1 d’octubre de 2020 si es 

sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb efectes des de l’endemà a la sol·licitud en 

un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de març de 2021. 

A partir de l’1 de març de 2021, les mútues col·laboradores de la Seguretat Social 

recavaran les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessàries pel 

seguiment i control de les prestacions reconegudes, via el Ministeri d’Hisenda o 

requerint-la als mateixos treballadors autònoms. 
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Comprovades les dades per l’entitat col·laboradora, es procedirà a reclamar les 

prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits 

establerts per a gaudir de la prestació per cessament d’activitat. 

 

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà 

d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les 

cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent. 

La mútua col·laboradora abonarà al treballador junt amb la prestació per 

cessament d’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que 

li haguessin correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense 

desenvolupar cap activitat.  

 

 2. Prestació per cessament d’activitat per suspensió de 

l’activitat 

 

A partir de l’1 d’octubre, els treballadors autònoms que es vegin obligats a 

suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució 

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

del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament 

d’activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits següents: 

 Requisits: 

 

- Estar donat d’alta en el RETA al menys 30 dies naturals abans de la data de 

la resolució que dicti el cessament de l’activitat. 

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

 

 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 50% de la base mínima de 

cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. 

 Terminis: 

El dret a la prestació naixerà des de l’endemà de l’adopció de la mesura de 

cessament d’activitat i finalitzarà l’últim dia del mes en que s’acordi l’aixecament 

d’aquesta. 

Durant el temps que l’activitat estigui suspesa es mantindrà l’alta en el RETA 

quedant el treballador exonerat de l’obligació de cotitzar. La base de cotització 

aplicable serà l’establerta en el moment de l’inici d’aquesta prestació. 
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Aquesta prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel 

desenvolupament d’una feina per compte aliè (excepte que els ingressos del 

treball per compte aliè siguin inferiors a 1,25 vegades el salari mínim 

interprofessional), amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte 

propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat que s’hagi vist 

afectada pel tancament, i amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social 

excepte aquella que el beneficiari ja percebés per ser compatible amb el 

desenvolupament de la seva activitat. 

 Tramitació: 

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la 

Seguretat Social i la prestació s’haurà de sol·licitar en els primers quinze dies 

següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de cessament de l’activitat. 

En cas de que es presentés fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà 

l’endemà del dia de la sol·licitud. 

 

 

 3. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per 

reducció d’ingressos (per autònoms de recent constitució 

sense cotització per cessament d’activitat) 

 

A partir de l’1 de octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de 

cessament d’activitat de naturalesa extraordinària en els termes que es defineixen 

a continuació aquells treballadors autònoms que reuneixin els requisits següents: 

- Estar donat d’alta i al corrent de pagaments de les cotitzacions en el RETA des 

d’abans de l’1 d’abril de 2020. 

- No tenir dret a la prestació “ordinària” de cessament d’activitat per no reunir 

els requisits de carència exigits. 

- No tenir ingressos procedents de l’activitat en l’últim trimestre de l’exercici 

2020 superiors al salari mínim interprofessional 

- Patir en el quart trimestre del 2020 una reducció en els ingressos de l’activitat 

per compte propi de, com a mínim, el 50% en relació als ingressos percebuts en 

el primer trimestre del 2020. 

 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 50% de la base mínima de 

cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. 
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 Terminis: 

Aquesta prestació extraordinària podrà començar a meritar-se amb efectes 1 

d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la 

sol·licitud es presenti dintre dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas 

contrari, els efectes queden fixats en l’endemà a la presentació de la sol·licitud i 

la seva durada no podrà excedir del 31 de gener de 2021. 

 

Durant el temps que l’activitat estigui suspesa es mantindrà l’alta en el RETA 

quedant el treballador exonerat de l’obligació de cotitzar. La base de cotització 

aplicable serà l’establerta en el moment de l’inici d’aquesta prestació. 

Aquesta prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel 

desenvolupament d’una feina per compte aliè (excepte que els ingressos del 

treball per compte aliè siguin inferiors a 1,25 vegades el salari mínim 

interprofessional), amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte 

propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat que s’hagi vist 

afectada pel tancament, i amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social 

excepte aquella que el beneficiari ja percebés per ser compatible amb el 

desenvolupament de la seva activitat. 

 Tramitació: 

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la 

Seguretat Social. 

Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin 

cotitzant per cessament d’activitat quedaran obligats a cotitzar per aquest 

concepte a partir del mes següent al que finalitzi la percepció de la prestació. 

 

 4. Prestació extraordinària per treballadors de temporada 

 

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que 

durant els últims dos anys la seva única feina ha estat cotitzant en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms durant els mesos de juny a desembre i 

hagin estat d’alta en aquests règims com treballadors autònoms durant al menys 

quatre mesos per any durant aquest període. 

 

 Requisis per accedir a la prestació: 

a) Haver estat d’alta i cotitzant en el RETA durant al menys quatre mesos en el 

període comprès entre juny i desembre, de cadascun dels anys 2018 y 2019. 
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b) No haver estat d’alta durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 

31 de juliol de 2021 en el règim de Seguridad Social corresponent com treballador 

per compte d’altri més de 120 dies. 

c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta 

durant els mesos des de l’1 de març al 31 de maig de 2020. 

d) No haver rebut cap prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener 

a juny de 2020, excepte que aquesta fos compatible amb l’exercici d’una activitat 

com a treballador autònom. 

e) No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 €. 

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.  

 Quantia de la prestació: 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de 

cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada en el RETA. 

 Terminis: 

La prestació podrà començar a meritar-se amb efectes 1 d’octubre de 2020 i tindrà 

una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti en els 

primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes quedaran fixats 

a l’endemà de la presentació de la sol·licitud. 

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, estant el 

treballador en situació d’alta. 

Esta prestació serà incompatible amb el treball per compte aliè i amb qualsevol 

prestació de Seguretat Social que el beneficiari estigués cobrant excepte que 

aquesta sigui compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador 

autònom. Tanmateix serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la 

percepció de rendiments procedents d’una societat quan els ingressos que es 

rebin durant l’any 2020 superin els 23.275 €. 

 Tramitació: 

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la 

Seguretat Social. 

 

Més informació 

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa 

del empleo 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416

