Novetats als ajuts per als autònoms. Febrer 2021
El passat 26 de gener es va aprovar el RDL 2/2021 que estableix la pròrroga dels ajuts als
autònoms en diferents modalitats.
A continuació detallem de forma esquemàtica les diferents modalitats i els requisits principals
dels ajuts als quals es poden acollir els fisioterapeutes.
Modalitats
1. Prestació extraordinària per la suspensió temporal total d'activitat per l'autoritat
competent (art. 5). No aplicable al col·lectiu de fisioterapeutes.
2. Prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte aliè (art. 7).
3. Prestació per a aquells treballadors autònoms que no puguin optar a la prestació
ordinària de cessament d'activitat ni a la prestació extraordinària regulada a l'article 7
del RDL 2/2021 (art. 6).
4. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada (art.
8). No aplicable al col·lectiu de fisioterapeutes.

Modalitat 2. Prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi
(art. 7)
Requisits
 Estar afiliats, seguir d’alta al règim d’autònoms i pagar les quotes mensuals.
 Tenir cotitzats i cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat
(mínim 12 mesos).
 Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas
contrari es convidarà el pagament de les quotes en el termini improrrogable de
30 dies naturals.
 Acreditar una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per
compte propi, durant el primer semestre del 2021, de més del 50%, respecte
del del segon semestre el 2019.
 No obtenir, durant el primer semestre del 2021, uns rendiments nets
computables fiscalment, superiors a 7.980 euros.
 No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de
jubilació i, si l'ha complert, no tenir acreditat el període de cotització requerit
per a això.
 Si es tenen treballadors a càrrec, s'ha d'acreditar el compliment de totes les
obligacions laborals i de Seguretat Social envers els seus treballadors.
 La prestació és provisional i, a partir de setembre del 2021, es podran començar
a revisar el compliment dels requisits.
Quantia
 70% de la base reguladora.

 Autònoms amb pluriactivitat, serà del 50% de la base mínima de cotització si:
o Els ingressos nets procedents de l’activitat d’autònom més els ingressos
procedents del treball per compte d'altri no superen els 2.090 € (2,2
vegades el salari mínim interprofessional).
o Els ingressos procedents de la feina per compte aliena no superen els
1.187,50 € mensuals o els 39,58 € diaris, sense incloure pagues extres
(1,25 vegades el salari mínim interprofessional).
 La mútua col·laboradora junt amb la prestació abonarà l’import de les quotes
d’autònoms corresponent a la part de contingències comunes com si el
treballador estigués en situació de cessament activitat.
Durada
 Durada màxima inicial de 4 mesos o fins el 31/05/2021.
 En el cas que, amb posterioritat al 31/05/2021, continuï en vigor la prestació,
només hi accediran els autònoms que no hagin esgotat el dret a la prestació per
cessament d’activitat.
Incompatibilitat
 Cobrament de prestació d’incapacitat temporal.
 Cobrament per maternitat, paternitat (excepte si ja es cobraven anteriorment).

Sol·licituds
 Fins el 21 de febrer, es cobrarà des de l’1 de febrer.
 A partir del 22 de febrer, es cobrarà des del dia següent al de la sol·licitud.
Modalitat 3. Prestació per a aquells treballadors autònoms que no puguin optar a la prestació
ordinària de cessament d'activitat, ni a la prestació extraordinària regulada a l'article (art. 6)
Requisits
 No tenir dret a demanar la prestació anterior.
 No obtenir, durant el primer semestre del 2021, uns rendiments nets de
l’activitat d’autònom superiors a 6.650 euros.
 Que els ingressos computables fiscalment de l’activitat d’autònom durant el
primer semestre del 2021 siguin inferiors al del primer trimestre del 2020.
 Estar afiliats al règim d’autònoms des d’abans de l’1 d’abril de 2020 i seguir en
alta.
 L’autònom no pagarà les cotitzacions mentre duri la prestació.
 Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas
contrari es convidarà el pagament de les quotes en el termini improrrogable de
30 dies naturals.

 Els autònoms que no cotitzin per cessament de l’activitat estaran obligats a
cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què acabi aquesta
prestació.
 La prestació és provisional i, a partir de setembre 2021, es podran començar a
revisar el compliment dels requisits.
Quantia
 50% de la base mínima de cotització.
 40% si es conviu amb persones amb vincles familiars fins a primer grau (cònjuge,
fills i pares) i dos o més convivents tenen dret a aquesta prestació.
Durada
 Duració màxima de 4 mesos o fins el 31/05/2021.
Incompatibilitat
 Cobrament de prestació d’incapacitat temporal.
 Cobrament per maternitat, paternitat (excepte si ja es cobraven anteriorment).
 Treball per compte d’altri amb un sou de 1,25 o més del salari mínim
interprofessional.
 Tenir altres activitats com a autònom.
Sol·licituds
 Fins el 21 de febrer, es cobrarà des de l’1 de febrer.
 A partir del 22 de febrer, es cobrarà des del dia següent al de la sol·licitud.

Guia de prestacions
S’ha vist obligat a suspendre l’activitat en compliment
d’una resolució d’una autoritat competent que
decideix el tancament o prohibició?

SÍ

NO

Demanar modalitat
1. (no aplicable a

Té la consideració
de treballador de
temporada?

fisioterapeutes)

Demanar modalitat
4. (no aplicable a

NO

SÍ

fisioterapeutes)

Cotitza per cobertura de cessament
d’activitat i ha cotitzat més del període
mínim de 12 mesos i no ha consumit la
prestació?

SÍ

NO

Creus que els ingressos de gener a juny 2021 no seran
superiors a 7.980 € i es reduiran en més del 50% en relació
als del període juliol-desembre 2019?
Demanar modalitat 2.
Cessament d'activitat
compatible amb el
treball per compte aliè

SÍ

NO

Demanar modalitat 3.
Prestació per autònoms
que no poden demanar
cap
de
les
altres
modalitats.

Creus que els ingressos de gener a
juny 2021 no seran superiors a 6.650
€ i seran inferiors als del període
gener-març del 2020?

SÍ

NO

No tens dret a
demanar cap
prestació
extraordinària

Enllaços actualitzats de principals mútues gestores de les prestacions

https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/Prestaciones-economicas-de-cese-de-actividad1.aspx
https://www.asepeyo.es/duda/autonomo-covid-ayudas-cese/
https://www.mc-mutual.com/autonomos-6-rdl2-21
https://www.mc-mutual.com/autonomos-7-rdl2-21
https://www.mutuauniversal.net/es/mutua-para/autonomos/prestacion-extraordinaria-coronavirus/
https://www.egarsat.es/medidas-apoyo-autonomos/

