
 

 
Mesures de suport als treballadors autònoms 

Reial decret llei 24/2020 de 26 de juny de 2020 

 

Exempció en la cotització (art. 8) 

Requisits 

 Estar d'alta al Règim Especial d'Autònoms o de Treballadors de març al 
01/07/2020. 

 Haver percebut, fins el 30 de juny de 2020, la prestació extraordinària per 
cessament d'activitat efectiu o bé per reducció d'ingressos del 75% 
aprovada al Reial decret llei 8/2020 article 17. 

Tipus d'exempció 

Es tindrà dret a una exempció en les quotes de la Seguretat Social i formació 
professional de les següents quanties. 

 100% al mes de juliol (no es paga la quota d'autònoms de juliol) 
 50% al mes d'agost (es paga el 50% de la quota) 
 25% al mes de setembre (es paga el 75% de la quota) 

 

Compatibilitat i incompatibilitat 

 És compatible i es mantindrà durant els períodes en què els treballadors 
autònoms perceben prestacions per incapacitat temporal o qualssevol 
altres subsidis sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar. 

 És incompatible amb la prestació per cessament que es pot cobrar a partir 
de l'1 de juliol de 2020 i que es comenta en el punt següent. 

 

Com se sol·licita 

Es preveu que la Seguretat Social, d'ofici, apliqui aquestes exempcions, de 
manera que s'obtenen de forma automàtica i no cal fer cap tràmit. 



Nova prestació de cessament d'activitat a partir de l'1 de juliol de 2020 (art. 9) 

• Només per a autònoms que cotitzin per la "Cobertura de cessament d'activitat". 

• Es tramita a través de les mútues a què l'autònom estigui adscrit mitjançant un 
formulari especial. 

 

Requisits 

 Estar d'alta en Règim Especial d'Autònoms o de Treballadors de març al 
01/07/2020. 

 Haver percebut fins al 30 de juny de 2020 la prestació extraordinària per 
cessament d'activitat efectiu o bé per reducció d'ingressos del 75% 
aprovada pel Reial decret llei 8/2020 article 17. 

 Cotitzar per la cobertura de cessament d'activitat i tenir cobert un 
període mínim de cotització de 12 mesos anteriors a l'1 de juliol de 2020, 
és a dir, des de juliol de 2019 a juny de 2020, de forma continuada. 

 Acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de l'any 
2020 de com a mínim un 75% en relació amb el mateix període de l'any 
2019. 

 Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. No 
obstant això, si no ho està se li donarà un termini improrrogable de 30 dies 
naturals per posar-se al dia. 

 No haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets 
superiors a 5.818,75 euros. 

 Els treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, 
han d'acreditar, al temps de sol·licitar la prestació, el compliment de totes 
les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. 

 No haver complert l'edat ordinària per causar dret a pensió de jubilació, 
tret que el treballador autònom no tingués acreditat el període de 
cotització requerit per a això. 

 

Durada de la prestació i reconeixement 

 Es podrà percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. 
 A partir de l'1 d'octubre de 2020 només es podrà continuar percebent 

aquesta prestació de cessament si concorren tots els requisits de l'article 
330 de la Llei General de la Seguretat Social. 

 El reconeixement i tramitació de la prestació es durà a terme a través de 
la mútua a la qual pertanyi el treballador autònom. 



 Es cobrarà a partir de l'1 de juliol de 2020 si es tramita abans del 15 de 
juliol de 2020 o bé des del dia següent a la sol·licitud si se sol·licita en data 
posterior. 

 Si es cotitza a base mínima, l'import de l'ajut és de 661 euros i no han de 
pagar els autònoms de juliol a setembre. 

 El treballador autònom podrà renunciar a la prestació en qualsevol 
moment abans del 31 d'agost de 2020. 

 El treballador autònom podrà tornar la prestació, sense necessitat 
d'esperar a la reclamació per part de la mútua col·laboradora, quan 
consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre del 2020 
no són inferiors al 75% en comparació del mateix trimestre del 2019. 

 

Justificació i comprovació dels requisits 

Des del 21 d'octubre de 2020 fins l'1 de febrer de 2021, les mútues han de 
sol·licitar tota la informació de l'acompliment dels requisits. 

 

Relació d'informació i formularis de les mútues 

Fremap 

https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/Prestaciones-economicas-de-cese-
de-actividad.aspx 

Mutua Universal 

https://www.mutuauniversal.net/es/mutua-para/autonomos/prestacion-
extraordinaria-coronavirus 

MC Mutual 

https://www.mc-mutual.com/documents/20143/47425/7-2020-
es.pdf/e4a8b1fc-5381-028a-1070-39d68502dbf7?t=1593601395102 

Fraternidad 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestaciones-cese-de-actividad-por-covid-
19 
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