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Girona, 4 de juny de 2021 

 
SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PER LA COVID-19 
Comunicat núm. 33 
 

Mesures de suport als treballadors autònoms RDL 11/2021 de 27 de maig 
 

 Els beneficiaris amb prestacions fins al maig comptaran amb exoneracions en les quotes dels propers quatre 
mesos. 

 Es manté la prestació compatible amb l'activitat, la de suspensió d'activitat i la de temporada. 
 Des de març de 2020 hi ha en marxa un conjunt de prestacions per als autònoms que inclouen exoneracions en 

les quotes. 
 

El Consell de Ministres ha aprovat el RD Llei 11/2021 de 27 de maig per a la defensa de l'ocupació i la reactivació econòmica 
i per a la protecció dels treballadors autònoms que inclou la pròrroga fins al 30 de setembre del conjunt de prestacions 
posades en marxa al març de 2020 per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu com a conseqüència de la pandèmia de la 
COVID 19 i donar suport al desenvolupament de la seva activitat. 
 
Es tracta del cinquè esquema d'ajudes per als autònoms d'aquest tipus que es posa en marxa. La seva principal novetat 
és que s'inclouen exoneracions de les quotes a les Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi 
que han estat protegits en el període anterior durant els propers quatre mesos. Aquestes exoneracions, que busquen 
donar suport a la reactivació de l'activitat de qui ha vist el seu negoci afectat recentment, seran així: al juny del 90%, al 
juliol del 75%, a l'agost del 50% i al setembre del 25% de les quotes. 
 
 
PRESTACIONS 
 
A més, es mantenen les prestacions extraordinàries vigents per als que no poden desenvolupar la seva activitat amb 
normalitat. 
 
1.- Prestació extraordinària per suspensió d'activitat: dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió 
temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la 
contenció de la pandèmia de la COVID 19. La quantia de la prestació s’eleva al 70% de la base mínima de cotització. A 
més, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període li comptarà com a 
cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos de la feina per compte d'altri fins a 1,25 vegades el SMI. 
 
2.- Prestació compatible amb l'activitat: per a aquells treballadors que, reunint el requisit de carència per accedir a la 
prestació ordinària de cessament d'activitat, compleixen dues exigències addicionals: una, que la seva facturació del segon 
i tercer trimestre 2021 caigui el 50% , davant el segon i tercer trimestre de 2019; i dues, no haver obtingut durant el segon 
i tercer trimestre 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros (que suposa 1,2 vegades el 
SMI en dos trimestres). 
 
3.- Prestació extraordinària: per als que no compleixin els requisits per accedir a les anteriors prestacions. La quantia de 
la prestació és del 50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d'abonar les quotes i computa com a 
cotitzat. Els requisits són acreditar una caiguda d'ingressos del 50% (els ingressos del segon i tercer trimestre del 2021 han 
de ser inferiors als del primer trimestre del 2020) i no tenir uns rendiments nets computables en aquests sis mesos de 2021 
superiors a 6.650 euros (equivalent a l’SMI acumulat en dos trimestres). 
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4.- Prestació per a autònoms de temporada: es manté aquesta prestació, adaptant el període de referència que s'amplia 
a set mesos, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el segon i tercer 
trimestre de 2021. 
 
La gestió i el reconeixement d'aquestes prestacions corresponen a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social. 
Es podran sol·licitar entre l'1 i el 21 de juny. 
 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb Carme Carreras de l'àrea de Laboral de Ribas Àlvarez. 
 
 
 
Atentament, 
 
David Carbonés Andorrà 
Director 
Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU 
 


