
 

 

 

Mesures de suport als treballadors autònoms 
Reial Decret-llei 30/2020 de 29 de setembre de l'any 2020 (BOE 30/09/2020) 

 

1.- Prestació per cessament obligat de l'activitat 

 

1.1 Requisits 

 Estar d'alta en el Règim Especial d'Autònoms o de Treballadors de la Mar 
com a mínim 30 dies abans de la data de resolució que obligui al cessament 
d'activitat. 

 Estar al corrent de pagament de la quota d'autònoms. En cas de no ser així 
es concedeix un  període de 30 dies per regularitzar la situació. 

 L'autònom s'ha de mantenir en alta al règim i NO es pagarà la quota 
mentre duri la prestació. 
 

1.2 Quantia 

 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat. 
 Increment del 20% addicional si: 

o El treballador autònom és família nombrosa i els únics ingressos d'unitat 
familiar són de l'activitat suspesa. 

 Limitacions: Si es conviu en un mateix domicili amb persones fins a primer 
grau de parentiu (cònjuge, fills, pares) i dos o més persones tenen dret a 
la prestació extraordinària, el percentatge de cadascuna és del 40%. 
 

1.3 Període de la prestació 

 Des del dia que es decreti el cessament de l'activitat fins a l'últim dia del 
mes en què s'aixequi la prohibició. 
 

 



1.4 Com i quan se sol·licita 

 A través de la mútua de l'autònom i amb el formulari específic que 
s'habilitarà a les pàgines web de les mútues (veure Annex). 

 En el termini de 15 dies a partir de la data d'entrada en vigor a l'acord o 
resolució de tancament de l'activitat. 

 Si es presenta amb posterioritat al termini de 15 dies, la prestació s'inicia 
a partir de la data de la sol·licitud, i aquests dies no s'entendran com 
cotitzats. 
 

1.5 Incompatibilitat 

 Amb el treball per compte d'altri, sempre que el salari sigui superior a 1,25 
el salari mínim interprofessional (1.187,50 euros bruts al mes). 

 Amb el desenvolupament d'una altra activitat d'autònom no afectada pel 
cessament obligatori. 

 Amb rendiments de societats afectades pel cessament. 
 Prestacions de la Seguretat Social (excepte les que siguin compatibles amb 

l'activitat del treballador autònom). 
 

1.6 Revisions 

Totes les resolucions es consideren provisionals, de manera que a l'acabar el 
període de tancament es revisaran i, en el cas que no es tingués dret a la 
prestació, l'autònom haurà de: 

 Tornar la prestació cobrada. 
 Pagar les quotes d'autònoms del període de la prestació amb els recàrrecs 

i interessos corresponents. 
 

1.7 Altres dades 

 L'interessat haurà de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació: 

 Els membres que integren la unitat familiar. 
 Si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament 

d'activitat. 
 Si compta amb algun altre tipus d'ingressos. 

Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar una declaració jurada dels ingressos 
que es perceben, si s'escau, com a conseqüència de la feina per compte d'altri. 

 



La mútua podrà sol·licitar-li la presentació de: 

 Un certificat d'empresa. 
 La declaració de la renda. 

 

2.- Prestació per reducció d'ingressos sense cessament d'activitat 

 

2.1 Requisits 

Els mateixos del punt anterior 1.1 i addicionalment els següents: 

 No tenir dret a la prestació per cessament d'activitat establerta en la 
Disposició addicional 4 del propi RD per falta de període mínim de 
cotització (prestació regulada per als mesos de juliol a setembre). 

 No tenir ingressos com a autònom en el 4t trimestre del 2020 superiors al 
salari mínim interprofessional (950 euros mensuals). 

 Reducció d'ingressos en el quart trimestre del 2020 del 50% o més 
respecte als ingressos del primer trimestre del 2020. En cas d'altes durant 
el primer trimestre del 2020, la comparació de la reducció es fa en períodes 
proporcionals. 
 

2.2 Quantia 

 Igual que en el cas anterior número 1.2. 

 

2.3 Període de la prestació 

 Des del dia 1 d'octubre fins al 31 de gener del 2021. 

 

2.4 Com i quan se sol·licita 

 A través de la mútua de l'autònom i amb el formulari específic que 
s'habilitarà a les pàgines web de les mútues (veure Annex). 

 En el termini de 15 dies a partir de l'1 d'octubre de l'any 2020. 
 Si es presenta amb posterioritat al 15 d'octubre, la prestació s'inicia a 

partir de la data de la sol·licitud i es cobrarà fins al 31 de gener del 2021. 

 

 



2.5 Incompatibilitats 

 Les mateixes del punt 1.5 anterior. 

 

2.6 Altres característiques 

 En el cas d'autònoms que no cotitzen per cessament d'activitat estan 
obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què 
finalitzi aquesta prestació. 

 

2.7 Revisions 

Es realitzen a partir de l'1 de març del 2021. 

Les mútues o la Seguretat Social poden demanar a l'autònom i/o Ministeri 
d'Hisenda la informació necessària per verificar la reducció d'ingressos al 2020. 

Totes les resolucions es consideren provisionals. En el cas que no es tingués dret 
a la prestació, l'autònom haurà de: 

 Tornar la prestació cobrada. 
 Pagar les quotes d'autònoms del període de la prestació amb els recàrrecs 

i interessos corresponents. 

 

2.8 Renúncia o devolució 

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada 
en aquest apartat podrà: 

 Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener del 2021, i tindrà 
efecte la renúncia al mes següent a la seva comunicació. 

 Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense 
necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la 
Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos 
percebuts durant el quart trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació 
en aquest mateix període superaran els llindars establerts amb la 
corresponent pèrdua del dret a la prestació. 

 

 

 



3. Pròrroga de la prestació de cessament d'activitat de juliol a setembre 
de l'any 2020 (Disposició addicional 4. RD-Llei 30/2020) 

 

3.1 Introducció 

Els treballadors autònoms que estiguessin percebent la prestació per cessament 
d'activitat en el tercer trimestre del 2020 (art. 9 de RD-llei 24/2020) la podran 
continuar percebent fins al 31 de gener del 2021, sempre que durant el 4t 
trimestre de l'any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva 
concessió. 

Els treballadors autònoms que no hagin percebut aquesta prestació durant el 
tercer trimestre del 2020 podran sol·licitar-la si compleixen els requisits de la 
mateixa. 

 

3.2 Requisits de pròrroga 

 Acreditar una reducció en la facturació durant el 4t trimestre de l'any 2020 
de, coma  mínim, el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, 
així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de l'any 2020 uns 
rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per determinar el dret a la 
prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart 
trimestre, i no podrà excedir de 1.939,58 euros mensuals. 

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

3.3 Durada 

 Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 31 de gener del 
2021. 

 També percebran aquesta prestació fins al 31 de gener del 2021 aquells 
treballadors autònoms que a 31 d'octubre estiguessin percebent la 
prestació i vegin esgotat el seu dret al cessament previst abans del 31 de 
desembre de l'any 2020, sempre que reuneixin els requisits exigits a 
l'efecte. 

 A partir del 31 de gener del 2021 només es podrà continuar percebent 
aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits 
de l'article 330 de la LGSS. 



3.4 Tramitació 

 A través de les mútues col·laboradores. 
 Des de l'1 d'octubre de l'any 2020 si se sol·licita abans del 15 d'octubre. 
 A partir del 16 d'octubre, des del dia següent a la sol·licitud. 

 

3.5 Revisió 

 A partir de l’1 de març del 2021, les mútues col·laboradores amb la 
Seguretat Social o l'ISM demanaran al Ministeri d'Hisenda les dades 
tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control 
de les prestacions reconegudes (cal autorització de l'autònom). 

 Els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora en 
els deu dies següents al seu requeriment la documentació justificativa, 
sempre que no l'hagin pogut obtenir del Ministeri d'Hisenda. 

Totes les resolucions es consideren provisionals. En el cas que no es tingués dret 
a la prestació, l'autònom ha de: 

 Tornar la prestació cobrada. 
 Pagar les quotes d'autònoms del període de la prestació amb els recàrrecs 

i interessos corresponents. 

 

3.6 Quota autònoms 

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà 
de pagar la quota d'autònoms i la mútua col·laboradora abonarà al treballador, 
juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les 
cotitzacions per contingències. 

 

3.7 Cessament definitiu activitat 

En els supòsits de cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat al 31 de 
desembre de l'any 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es 
prendran de manera proporcional al temps de la durada de l'activitat, a aquests 
efectes el càlcul es farà computant a la seva integritat el mes en què es produeixi 
la baixa en el règim de Seguretat Social en el que estigués enquadrat. 

 

 

 



3.8 Renúncia o devolució 

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada 
en aquest article podrà: 

 Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener del 2021, i tindrà 
efecte la renúncia al mes següent a la seva comunicació. 

 Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense 
necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la 
Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos 
percebuts durant el quart trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació 
en aquest mateix període superaran els llindars que estableix l'apartat 2 
amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació. 

 

3.9 Compatibilitat amb treball per compte d'altri (contracte laboral) 

La prestació de cessament d'activitat podrà ser compatible amb el treball per 
compte d'altri, sent les condicions aplicables en aquest supòsit les següents: 

 Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos 
procedents de la feina per compte d'altri no pot superar 2,2 vegades el 
salari mínim interprofessional. En la determinació d'aquest còmput, els 
ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 
vegades l'import del salari mínim interprofessional. 

 La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que 
li correspongui en funció de l'activitat. 

 Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar una declaració jurada dels 
ingressos de la feina per compte d'altri. Se li pot obligar a presentar un 
certificat d'empresa i/o la declaració de la renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 

En aquest apartat trobareu els enllaços d’aquelles mútues que ja tenen disponible 
a la seva pàgina web els formularis per demanar l’ajuda d’autònoms aprovada el 
passat 30 de setembre. 

 

FREMAP 

https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/Prestaciones-economicas-de-cese-de-
actividad1.aspx 

 

MUTUA UNIVERSAL 

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

 

ASEPEYO 

https://www.asepeyo.es/duda/autonomo-covid-ayudas-cese/ 

 

EGARSAT MUTUA 

https://www.egarsat.es/medidas-apoyo-autonomos/ 
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