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CIRCULAR INFORMATIVA  
  

 

MESURES DE RECOLZAMENT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

OBLIGATS A SUSPENDRE LA SEVA ACTIVITAT. 

Benvolgut/da client/a, 

El Reial Decret-llei 2/2021de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball i l’ocupació (BOE 27-01-

2021) estableix mesures de recolzament als treballadors autònoms en l’àmbit de la Seguretat Social amb casuística 

diversa: 

Pròrroga d’ajudes 

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 estiguessin percebent la prestació extraordinària per 

cessament d’activitat afectada per una suspensió temporal de tota l’activitat, com a conseqüència de la resolució 

de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19, podran continuar 

percebent-la durant el temps que l’activitat estigui suspesa i fins a l’últim dia del mes següent al què s’aixequi 

aquesta mesura o com a màxim fins al 31 de maig de 2021. 

Noves ajudes 

1. Prestació extraordinària per la suspensió temporal total de l’activitat per l’autoritat competent. 

 

Requisits per a sol·licitar-la. Estar donat d’alta en el RETA abans de l’1 de gener de 2021 i estar al corrent 

de pagament de les quotes. 

 

Termini. Haurà de sol·licitar-se dins els primers 21 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució 

de tancament de l’activitat. En cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la 

prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. 

 

Durada. Des del dia següent en què l’autoritat competent adopti la mesura de tancament de l’activitat  

fins al darrer dia del mes en què finalitzi la mesura, o bé com a màxim fins el dia 31 de maig de 2021. 

 

Quantia. El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada (el 70% 

si el perceptor forma part de família nombrosa i la seva activitat suspesa constituïa l’única font 

d’ingressos). El 40% quan convisquin persones unides per vincle familiar fins el primer grau de parentesc 

per consanguinitat o afinitat i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària. 

Dinàmica de la prestació. 

- Durant el temps que l’activitat romangui suspesa, es mantindrà l’alta en el règim corresponent. 

- Durant el període en què es percebi la prestació, l’autònom no estarà obligat a cotitzar. 

- El reconeixement serà provisional i estarà supeditat a la seva revisió per part de l’entitat gestora 

de la prestació, un cop finalitzada la mesura de tancament de l’activitat. 

- El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament de 

l’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 

Gener 2021 
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Incompatibilitats. 

- Amb el treball per compte d’altri, llevat que els ingressos d’aquest treball siguin 1,25 vegades 

inferiors a l’import del salari mínim interprofessional. 

- Amb estar duent a terme una altra activitat per compte propi. 

- Amb la percepció de rendiments procedents d’una societat l’activitat de la qual s’hagi vist 

afectada pel tancament. 

- Amb prestacions d’incapacitat temporal, maternitat i paternitat reconegudes amb anterioritat 

als efectes que estableixi la resolució de tancament. 

 

 

2. Prestació per aquells treballadors autònoms que no puguin optar per la prestació ordinària de 

cessament d’activitat, ni per la prestació extraordinària regulada a l’article 7 del RDL 2/2021 i 

tinguin temporalment suspesa l’activitat per l’autoritat competent. 

Requisits per sol·licitar-la. 

- Estar donat d’alta en el RETA abans de l’1 d’abril de 2020 i estar al corrent de pagament de les 

quotes. 

- No tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat ni a la prestació de cessament 

compatible amb el treball autònom regulat a l’article 7 del RDL 2/2021. 

- No tenir rendiments nets procedents de l’activitat per compte propi, en el primer semestre de 

2021, superiors a 6.650€. 

- Presentar una reducció en els ingressos fiscalment computables de l’activitat per compte propi, 

durant el primer semestre de 2021, en relació als obtinguts en el primer trimestre de 2020. 

 

Termini. Haurà de sol·licitar-se a partir de l’1 de febrer de 2021 fins el 30 d’abril de 2021. 

 

Durada. Màxima de 4 mesos, finalitzant el darrer dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures 

o com a màxim el 31 de maig de 2021. 

 

Quantia.  El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat duta a terme. El 40% 

quan convisquin persones unides per vincle familiar fins el primer grau de parentesc per consanguinitat 

o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària. 

 

Dinàmica de la prestació. 

- Durant el temps que l’activitat romangui suspesa, es mantindrà l’alta en el règim  corresponent. 

- Durant el període en què es percebi la prestació, l’autònom no estarà obligat a cotitzar. 

Aquells autònoms que percebin aquesta prestació i no hagin cotitzat per cessament d’activitat, 

tindran l’obligació de cotitzar per aquest concepte, a partir del mes següent en què finalitzi la 

percepció de la prestació. 

Incompatibilitats. 

- Amb el treball per compte d’altri, llevat que els ingressos d’aquest treball siguin 1,25 vegades 

inferiors a l’import del salari mínim interprofessional. 

- Amb dur a terme una altra activitat per compte propi. 
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- Amb percebre rendiments procedents d’una societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel 

tancament. 

- Amb prestacions d’incapacitat temporal, maternitat i paternitat reconegudes amb anterioritat 

als efectes que estableixi la resolució de tancament. 

 

 

3. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7). Dirigida 

a aquells autònoms que no han aconseguit recuperar els nivells d’activitat del seu negoci i no tenen 

previst que això esdevingui en els propers mesos. 

Requisits per sol·licitar-la. 

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

- Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament de l’activitat al qual es refereix l’article 

338 LGSS.3. 

- No haver assolit l’edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació i  si  l’hagués 

assolida, no tenir acreditat el període de cotització requerit. 

- Acreditar una reducció dels ingressos fiscalment computables de l’activitat per compte propi, 

durant el primer semestre de 2021, de més del 50% respecte del segon semestre del 2019. 

- No haver obtingut, durant el primer semestre de 2021, uns rendiments nets, computables 

fiscalment, superiors a 7.980 euros. 

- Si tenen treballadors al seu càrrec, haurà d’acreditar-se el compliment de totes les obligacions 

laborals i de Seguretat Social referents als seus treballadors. 

Termini. 

- Les sol·licituds presentades fins el 21/02/2021 (inclòs) tindran efecte des de l’1/02/2021. 

- Les sol·licituds presentades a partir del 22 de febrer, tindran efecte al dia següent de la 

presentació de la sol·licitud. 

- Podrà sol·licitar-se, en qualsevol moment, durant el període comprès entre l’entrada en vigor 

de la norma i el mes de maig de 2021. 

Durada. Màxima de 4 mesos fins el 31/05/21. 

Quantia. Amb caràcter general, serà el 70% de la base reguladora. Com a excepció, pels autònoms amb 

pluriactivitat, serà del 50% de la base mínima de cotització corresponent a l’activitat declarada si els 

ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte 

d’altri no superin els 2.090€ (2,2 vegades el salari mínim interprofessional) o els ingressos procedents del 

treball per compte d’altri no superin els 1.187,50€ mensuals o 39,58€ diaris, sense incloure pagaments  

extres (1,25 vegades el salari mínim interprofessional). 

Dinàmica de la prestació. 

- Durant el temps que l’activitat romangui suspesa, es mantindrà l’alta en el règim corresponent. 

- Durant el període en què es percebi la prestació, l’autònom no estarà obligat a cotitzar. 

- El reconeixement serà provisional i estarà supeditat a revisió, per part de l’entitat gestora de la 

prestació, un cop finalitzada la mesura de tancament de l’activitat. 

- Aquells autònoms que percebin aquesta prestació, i no hagin cotitzat per cessament de 

l’activitat, tindran obligació de cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què 

finalitzi la percepció de la prestació. 
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Incompatibilitats. 

- Amb el treball per compte d’altri, llevat que els ingressos d’aquest treball siguin inferiors a 

1.187,40€ o 39,58€ per dia, sense incloure pagues extres (1,25 vegades el salari mínim 

interprofessional). 

- Amb dur a terme una altra activitat per compte propi. 

- Amb prestacions d’incapacitat temporal, maternitat i paternitat reconegudes amb anterioritat 

als efectes que estableixi la resolució de tancament. 

 

 

4. Ajuda a autònoms de temporada. 

 

El reconeixement de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de 

temporada podrà sol·licitar-se entre el 27 de setembre de 2021 i el mes de maig de 2021. Es consideren 

treballadors de temporada aquells treballadors autònoms el treball dels quals, durant els anys 2018 i 

2019, s’hagi desenvolupat en el RETA un mínim de 4 mesos i un màxim de 6, en cadascun dels dos anys. 

Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els anys 2018 i 2019 

sempre que, havent estat donat d’alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte 

d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys. 

 

La prestació es podrà començar a meritar amb efectes 1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima 

de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els 21 primers dies naturals de febrer. En cas 

contrari, els efectes queden fixats al dia següent de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no 

podrà excedir del 31 de maig de 2021. 

 

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per 

l’activitat duta a terme en el RETA. 

 

En aquest supòsit s’haurà de consultar més detingudament els requisits establerts en el Reial Decret. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Atentament, 

Departament Laboral i de Seguretat Social 

Per a més informació:  

laboral@bellavistalegal.eu 


