
 

 

 
 

MESURES SOCIALS ALS TREBALLADORS AUTONOMS 
 

 
 

La norma 30/2020 de 29 de setembre estableixen prestacions 

extraordinàries pels treballadors autònoms, diferenciades en activitats 

suspeses per les autoritats i la resta d’activitats. 

 

Primer.- Activitats obligades a suspendre totes les seves activitats a 

conseqüència de mesures adoptades per les autoritats, tindran dret a una 

prestació econòmica  de CESSAMENT D’ACTIVITAT, extraordinària amb els 

requisits següents: 

 

- Estar afiliats al règim especial de treballadors autònoms almenys 30 dies abans 

de la resolució que acordi el cessament d’activitat. 

- Trobar-se al corrent de pagament amb la seguretat social. Si a la data de la 

suspensió de l’activitat no es compleix aquest requisit, l’administració donarà 

un termini de 30 dies naturals per ingressar les quotes degudes. 

- La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que 

correspongui per l’activitat. 

- En el cas quan en un mateix domicili convisquin dues o més persones 

vinculades familiarment fins a primer grau de consanguinitat o afinitat amb 

percepció de la prestació econòmica aquesta prestació serà com a màxim del 

40% de la base de cotització. 

- La prestació econòmica sortirà efectes l’endemà de l’adopció de la mesura de 

tancament de l’activitat adoptada per l’autoritat i finalitzarà l’últim dia del mes 

en què s’acordi l’aixecament de la mesura. 

- Durant el període de percepció de la prestació es mantindrà l’alta al règim 

corresponent, quedant exonerat el treballador autònom del pago de la quota 

d’autònoms. La durada de l’exoneració anirà des del primer dia del mes que 

s’adopti la mesura fins a l’últim dia del mes següent en el que s’aixequi. 

- Les sol·licituds de la prestació s’haurà de demanar dintre dels 15 dies següents 

a l’entrada en vigor de l’ordre de tancament. En el cas de presentar la 

sol·licitud després dels 15 dies, la prestació sortirà efectes el dia de la 

presentació. 

 

 

 



 

 

 

 

Segon.- La resta d’activitats no afectades per les mesures adoptades per les 

autoritats podran accedir a una prestació extraordinària de CESSAMENT 

D’ACTIVITAT amb els requisits següents. 

 

- Estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms abans del 

01/04/2020. 

- No tenir dret fer falta de carència a la prestació ordinària del cessament 

d’activitat. 

- Tenir ingressos inferiors al salari mínim interprofessional (1.050.-€ mensuals), 

durant l’últim trimestre del 2020. 

- Patir durant el quart trimestre del 2020, una reducció dels ingressos d’almenys 

el 50% respecte als ingressos del primer trimestre del 2020. 

- La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que 

correspongui per l’activitat. (472,20.- €) 

- En el cas quant en un mateix domicili convisquin dues o més persones 

vinculades familiarment fins a primer grau de consanguinitat o afinitat amb 

percepció de la prestació econòmica aquesta prestació serà com a màxim del 

40% de la base de cotització 

- La prestació extraordinària podrà començar a sortir efectes a partir del 

01/10/2020, i tindrà una durada màxima de 4 mesos sempre que la sol·licitud 

es presenti dintre dels primers 15  dies naturals del mes d’octubre, en cas 

contrari els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la 

presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 31/01/2021. 

- Trobar-se al corrent de pagament amb la seguretat social. Si  no es compleix 

aquest requisit, l’administració donarà un termini de 30 dies naturals per 

ingressar les quotes degudes. 

- A partir del 01/03/2021, l’administració procedirà a revisar totes les 

resolucions provisionalment aprovades. En el supòsit que en la revisió es 

desprengui que l’interessat no tenia dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits 

per a la reclamació de les quantitats indegudament percebudes. 

 

Tercera.- Prorroga de la prestació extraordinària anterior. 

 

- Patir durant el quart trimestre del 2020, una reducció dels ingressos d’almenys el 

75% respecte als ingressos del mateix  trimestre del 2019. 

- No tenir uns rendiments nets superiors als 5.818,75.-€ durant el 4 trimestre del 

2020 i mensualment 1.939,58.-€. 



 

 

 

 

 

- Tenir la carència mínima de 12 mesos de cotització (art.338 Llei S. Social) 

- S’ha de demanar dins els primers 15 dies del mes d’octubre (14/10/2020) efectes 

01/10,  en cas contrari l’efecte serà el dia següent de la presentació. 

- La quantia de la prestació serà del 70% de la base de cotització que correspongui 

mes les quotes d’autònoms. 

 

En els tes casos la prestació extraordinària serà incompatible amb la percepció 

d’una retribució com a treballador per compte aliena, excepte en els casos que la 

retribució sigui inferior a 1,25.- € el salari mínim interprofessional (1.187,00.- € 

mensuals bruts).  

 

També es incompatible amb el desenvolupament d’altres activitats per compte 

pròpia, amb la percepció de rendiments d’una societat i amb la percepció de una 

prestació de la seguretat excepte que aquesta sigui compatible amb l’activitat que 

desenvolupa. 

 


