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CIRCULAR INFORMATIVA 

Noves mesures de suport als treballadors autònoms 

Davant la recent finalització dels beneficis (a conseqüència de l’aplicació dels ERTE i prestacions 
per cessament d’activitat) establertes per a EMPRESES i TREBALLADORS AUTÒNOMS fins al 31 
de gener de 2021, el recentment publicat Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i 
consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, permet allargar o perllongar aquests 
beneficis fins a 31 de Maig de 2021 amb determinades condicions i requisits que hem de 
conèixer en detall per a realitzar els tràmits necessaris. 

 

Pel que fa als treballadors autònoms, cal distingir entre: 

1. Autònoms que venen cobrant algun tipus de prestació per cessament d’activitat 

2. Autònoms que no estan percebent cap tipus de prestació per cessament d’activitat 

 

Així, per al primer grup de treballador autònoms resulta d’aplicació la taula que s’exposa a 
continuació com a annex 1, on consten els tràmits a fer i el requisits per poder prorrogar les 
prestacions que es venen percebent. 

 

En canvi, per al segon grup de treballadors autònoms, un dels canvis més significatius a això que 
trobem en el referit Reial Decret-llei és que des l'1 de febrer de 2021, per sol·licitar la prestació 
per cessament que permet compatibilitzar la feina amb la pròpia prestació a l’acreditar un volum 
d’ingressos reduït -reduïda facturació- (que ja hem vist redueix el llindar de pèrdua d'ingressos 
a justificar per accedir a aquesta prestació per cessament del 75% a l'50%), no serà necessari ser 
beneficiari de la mateixa amb anterioritat, eliminant d'aquesta manera el requisit , existent fins 
a la data, d’haver estat beneficiari de la prestació entre març i juny. 

 

Així un treballador per compte pròpia que no hagués cobrat prestació, o no la estigués cobrant 
a data 31 de gener de 2021, podrà sol·licitar qualsevol dels ajuts anteriorment referits, sempre 
que compleixi els requisits de cadascuna d’ells i les incompatibilitats existents entre les mateixes 
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Annex 1 

 

Prestació 
percebuda fins a 

31/1/2021 
Possibilitats Tràmits 

1. 

PRESTACIÓ PER 
SUSPENSIÓ DE 

L'ACTIVITAT  

(Cessament 
Ordinari) 

Prorrogar la 
prestació 

Podran continuar percebent-la amb els mateixos requisits i condicions, durant el 
temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes en què s’acordi 
l’aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 (si aquesta última data és 
anterior). 

Podrà començar a meritar-se amb efectes 1 de febrer de 2021 i tindrà una durada 
màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 
naturals de febrer, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en altres casos. 

2.  

PRESTACIÓ PER 
REDUÏDA 

FACTURACIÓ  

(compatible amb 
l'Activitat) 

Prorrogar la 
prestació 

No pot ser prorrogada automàticament. Ha de ser sol·licitada a la mútua 
col·laboradora novament, en la mateixa forma en què ho va fer per al període 
anterior. Ha de tenir en compte que canvien els requisits d’ingressos respecte de la 
prestació anterior. 

Podrà començar a meritar-se amb efectes 1 de febrer de 2021 i tindrà una durada 
màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 
naturals de febrer, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en altres casos. 

La podran sol·licitar aquells autònoms la facturació dels quals en el 1r semestre del 
2021 es redueixi un 50% (abans era el 75%), en relació a la de el 2n semestre del 
2019. 

No serà necessari haver estat beneficiari d’aquesta mateixa prestació amb 
anterioritat; s’elimina d’aquesta manera el requisit, existent fins a la data, d’haver 
estat beneficiari de la prestació. 

Sol·licitar la 
prestació 

Si és obligat a una suspensió temporal de tota la seva activitat (tancament) com a 
conseqüència d’una resolució de l’autoritat administrativa competent per a la 
contenció de la COVID-19, podrà sol·licitar la prestació per cessament ordinari. 
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3.  

PRESTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA 
(sense ingressos i 

sense cap altra 
prestació) 

Prorrogar la 
prestació 

No pot ser prorrogada automàticament. Ha de ser sol·licitada a la mútua 
col·laboradora novament, en la mateixa forma en què ho va fer per al període 
anterior. 

Podrà començar a meritar-se amb efectes 1 de febrer de 2021 i tindrà una durada 
màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 
naturals de febrer, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en altres casos. 

S’ha de tenir en compte que canvien els requisits i condicions en relació amb la 
mateixa prestació anterior; entre d’altres: 

- No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat 
per compte pròpia en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 euros. 

- Ha d’acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables 
fiscalment de l’activitat per compte pròpia inferiors als que hi ha hagut en el 
primer trimestre del 2020. 

Sol·licitar la 
prestació 

Si és obligat a una suspensió temporal de tota la seva activitat (tancament) com a 
conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la 
contenció de COVID-19, podrà sol·licitar la prestació per cessament ordinari. 

4.  

PRESTACIÓ PER 
AUTÒNOMS DE 

TEMPORADA 

Prorrogar la 
prestació 

No pot ser prorrogada automàticament. Ha de ser sol·licitada a la mútua 
col·laboradora novament, en la mateixa forma en què ho va fer per al període 
anterior. 
Es pot 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 dels primers 21 
naturals de febrer, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas. 

S’ha de tenir en compte que canvien els requisits i condicions en relació amb la 
mateixa prestació anterior; entre d'altres: 

- No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets 
computables fiscalment que superin els 6.650 euros. 

Sol·licitar la 
prestació 

Si és obligat a una suspensió temporal de tota la seva activitat (tancament) com a 
conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la 
contenció de la COVID-19, podrà sol·licitar la prestació per cessament ordinari. 

Per més informació ens podeu contactar al mail: cig@cigassociats.com o al 938722738 
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