
   

2. Prestació extraordinària (Seguretat Social) per 

cessament de l'activitat. 

1. Tipus d'ajut:  

La quantia de la prestació es determina aplicant el 70% a la base reguladora 

(calculada de conformitat amb el que preveu l'article 339 de la Llei General de 

la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial Decret Legislatiu 8 / 2015, de 30 

d'octubre). Si no es pot acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a 

la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70 per cent de la 

base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels 

treballadors per compte propi o autònoms.  

NOVETATS Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 

reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 

del sector industrial: 

Art. 8  i 9  Mesures de recolzament als treballadors autònoms. 

A partir de l’1 de juliol de 2020 els treballadors autònoms inclosos en el 

“Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar que estuviera de alta en estos Regímenes” i, estiguessin 

percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament 

d’activitat (art. 17 RDL 8/2020 de 17 de març) que es podrà percebre com a 

màxim fins el 30 de setembre de 2020,  tindran dret a una exempció de les 

seves cotitzacions a la Seguretat Social  amb les quanties següents: 

o 100 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol. 

o 50 %  de les cotitzacions corresponents al mes d’agost. 

o 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setembre. 

 

Addicionalment, l’accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en 

la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 de com a mínim el 

75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver 

obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 

5.818,85€. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els 

rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58€ mensuals . 

Els autònoms amb un o més treballadors al seu càrrec hauran d’acreditar el 

compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que 

tinguin assumides. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf


   
 

2. Beneficiaris:  

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel 

Decret d’alarma (segons annex del RD 463/2020) o quan la seva facturació en 

el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 

per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. 

Els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i hagin tancat la seva empresa 

per la declaració de l’estat d’alarma o hagin sofert una reducció de la seva 

facturació al menys en un 75% poden presentar un ERTO i sol·licitar a la vegada 

aquesta prestació extraordinària. 

3. Requisits:  

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma ( 14 de 

març de 2020) en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per 

compte propi o autònom. 

b) En cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que 

preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març,  acreditar la reducció de la 

seva facturació en, al menys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el 

semestre anterior. No s’exigeix carència mínima per tenir accés a aquesta 

prestació extraordinària. 

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

La  Tresoreria General de la Seguretat Social concedirà de forma excepcional 

moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social (segons 

Real Decret Ley 11/2020 de 31 de març) atenent a les excepcionals 

circumstancies en les quals ens trobem immersos. El període de “devengo” en 

el cas de les empreses seria el comprès entre abril i juny de 2020, en el cas 

dels autònoms entre maig i juliol de 2020. Es permet que les empreses i 

autònoms que tinguin en vigor el pagament de deutes amb la Seguridad Social 

puguin sol·licitar el aplaçament de les mateixes. 

d) A diferencia de la prestació ordinària del cessament d’activitat, no s’exigeix un 

període de cotització de 12 mesos per accedir a la prestació.  



   
No es precís tenir la cobertura per cessament d’activitat del treballador autònom ni, 

que l’autònom es doni de baixa de la seva activitat (Model 036 o 037). 

e) Si, l’autònom sol•licités la prestació per reducció dels ingressos, no pot donar-se 

de baixa durant el temps que estigui percebent la prestació extraordinària. 

4. En quina data neix el dret a cobrar la prestació?: 

El treballador que compleixi amb els requisits tindrà dret a percebre la prestació 

amb efectes del 14 de març de 2020, data en que va entrar en vigor el RD 

463/2020 que va declarar l’estat d’alarma.  

Segons el Real Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, es modifica l’apartat 4 de 

l’article 17 de Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març: 

La prestació extraordinària de cessament d’activitat regulada en aquest article 

tindrà una duració d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins l’últim dia del mes 

en el que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui 

una duració superior al mes. El temps de percepció s’estendrà com cotitzat, no 

existirà obligació de cotitzar i no reduirà els períodes de prestació per 

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

Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran a càrrec 

dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l’aportació per 

contingències comuns, de les mútues col·laboradores, o en el seu cas, entitat 

gestora corresponent, en el cas de l’aportació per contingències professionals i 

cessament d’activitat, i amb càrrec als pressupostos de les entitats 

corresponents en el cas de la resta d’aportacions. 

5. Quan es podrà demanar?:  

En qualsevol moment, si es tracta d’una activitat recollida al Real Decret 

463/2020. La prestació extraordinària tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, 

si és el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en cas que 

aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes. El temps de la seva 

percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per 

cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 



   
Si es sol•licita la prestació per reducció dels seus ingressos en un 75%, es pot 

presentar la sol•licitud a partir del 1 de abril de 2020. 

6. Incompatibilitat:  

La percepció és incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de 

Seguretat Social. 

7. Com tramitar-la: 

Es gestiona a través de la Mutua Col·laboradora de la Seguridad Social amb la 

que té concertada la protecció del cessament d’activitat o  la Entidad Gestora 

corresponent: Instituto Social de la Marina o Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

 

Novetat del Real Decret-Llei 15/2020 de 21 d’abril:  S’adopten una sèrie de 

mesures per traspassar a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social la 

gestió de la prestació extraordinària de cessament d’activitat contemplada a 

l’art. 17 del Real Decreto-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

 

Els autònoms que no haguessin exercit l’opció prevista a l’art.  83.1.b) del 

text refós de la Llei General de la Seguretat Social  (“los trabajadores 

comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar 

la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales, 

incapacidad temporal y cese de actividad con una mutua colaboradora con la 

Seguridad Social, debiendo optar por la misma mutua colaboradora para toda 

la acción protectora indicada”) dintre del termini establert,  hauran d’exercir 

l’opció i formalitzar el corresponent document d’adhesió en un termini de 

3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. 

 

Una vegada transcorregut el termini per portar a terme l’opció prevista al 

paràgraf anterior, sense que el treballador hagués formalitzat el corresponent 

document d’adhesió, s’entendrà que ha optat per la mútua de major 

número de treballadors autònoms associats a la província del domicili de 

l’interessat, produint-se automàticament l’adhesió del treballador. 

La mútua col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador 

l’adhesió amb indicació expressa de la data d’efecte i la cobertura per les 

contingències protegides. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724


   
 

8. Normativa aplicable : 

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 

del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 

industrial. 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo :  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

9. Altres dades d’interès : 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-

987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-

4dd9-a2cd-ac44c96b46a9#022703AUT 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesi

autonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-

autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ 
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