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El Reial Decret-Llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per la protecció de 

l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. 

 

1.- Nova prestació per cessament d’activitat amb reducció d’ingressos pels autònoms que 

NO la venien cobrant a 30 de setembre de 2021. 

A partir del 1 d’octubre, els treballadors autònoms que NO estiguessin cobrant prestació a 

30 de setembre, podran demanar-la sempre que compleixin el següent: 

Reducció del ingressos computables en més del 50% en el tercer i quart trimestre 

del 2021 respecte als del 2019, i no haver obtingut durant el tercer i quart 

trimestre del 2021 uns rendiments nets superiors a 8.070€.  

Aquesta prestació serà compatible amb la pluriactivitat. La quantia de la prestació 

serà del 70% de la Base de Cotització (50% en el cas de pluriactivitat) durant 5 mesos 

o fins el 28 de febrer de 2022. S’han de seguir ingressant les quotes mentre rebi la 

prestació que, junt amb aquesta, la mútua abonarà la part corresponent a les 

cotitzacions per contingències comunes. 

Han d’estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors per compte propi 

o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar; tindre cobert el 

període mínim de cotització per cessament d'activitat ; no hagin complert l’edat 

ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació i estar al corrent de 

pagament de les quotes a la Seguretat Social. 

Per les sol·licituds que es presentin abans del 21 d’octubre, la prestació es cobrarà 

des de l’1 d’Octubre. Per les que es presentin a partir del 22 d’octubre, els efectes 

pel cobrament serà del primer dia del mes següent a la sol·licitud. 

 

2.- Pròrroga de les prestacions per cessament d’activitat que es venien cobrant fins el 30 

de setembre de 2021. 

A partir del 1 d’octubre, els treballadors autònoms que SI estiguessin cobrant la prestació per 

cessament d’activitat a 30 de setembre, podran demanar-la sempre que compleixin els 

següents requisits: 

• Si NO ha consumit la totalitat del període de prestació. 

Reducció del ingressos computables en més del 50% en el tercer i quart trimestre 

del 2021 respecte als del 2019, i no haver obtingut durant el tercer i quart 

trimestre del 2021 uns rendiments nets superiors a 8.070€. Aquesta prestació serà 

compatible amb la pluriactivitat. La quantia de la prestació serà del 70% de la Base 

de Cotització (50% en el cas de pluriactivitat) durant 5 mesos o fins el 28 de febrer 

de 2022. S’han de seguir ingressant les quotes mentre rebi la prestació que, junt 

amb aquesta, la mútua abonarà la part corresponent a les cotitzacions per 

contingències comunes. 

 



• Si ha consumit la totalitat del període de prestació. 

Reducció del ingressos computables en un 75% en el quart trimestre del 2021 

respecte als del 2019, i no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre del 

2021 uns rendiments nets superiors al 75% del SMI, es a dir, que no superin en els 

5.066,25€ (es fixa el SMI pel 2021 en 965€). La quantia de la prestació serà del 50% de la 

Base Mínima durant 5 mesos o fins el 28 de febrer de 2022. S’han de seguir 

ingressant les quotes mentre rebi la prestació que, junt amb aquesta, la mútua 

abonarà la part corresponent a les cotitzacions per contingències comunes. 

Per les sol·licituds que es presentin abans del 21 d’octubre, la prestació es cobrarà des de 

l’1 d’Octubre. Per les que es presentin a partir del 22 d’octubre, els efectes pel cobrament 

serà del primer dia del mes següent a la sol·licitud. 

En el cas que no compleixin amb la condició per poder sol·licitar la prestació, tindran dret a 

les següents exempcions a les quotes: 

• 90% de les cotitzacions d’octubre. 

• 75% de les cotitzacions de novembre. 

• 50% de les cotitzacions de desembre. 

• 25% de les cotitzacions de gener. 

Aquestes exempcions no seran compatibles amb la percepció de la prestació de cessament 

d’activitat. 

 

3.- Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels treballadors autònoms afectats 

per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de 

l’autoritat competent. 

A partir del 1 d’Octubre de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a 

suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per 

l’autoritat competent, o que mantinguin pels mateixos motius la suspensió de l’activitat 

amb anterioritat a la data indicada, tindran dret a una prestació del 70% de la base mínima 

de cotització durant cinc mesos o fins el 28 de febrer de 2022. 

Quedarà exonerat del ingrés de les quotes des del primer dia del mes en que s’adopti la 

mesura de tancament d’activitat o des del 1 d’octubre quan es mantingui la suspensió 

iniciada amb anterioritat, fins el últim dia del mes següent al que s’aixequi la mesura o fins el 

28 de febrer si aquesta sigues anterior. 

Pel reconeixement de la prestació s’haurà de presentar dintre dels 21 dies naturals següents 

a l’entrada en vigor de la resolució o abans del 21 d’octubre si el tancament s’hagués acordat 

amb anterioritat. Fora d’aquests terminis, el dret a la prestació començarà el primer dia del 

mes següent a la sol·licitud. 

La prestació serà incompatible amb: 

o Retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri si son 

superiors a 1,25 vegades el SMI. 

o Qualsevol altre treball per compte pròpia. 

o Rendiments procedents de la societat la qual la seva activitat s’hagi vist 

afectada pel tancament. 

o Prestació d’una prestació de la Seguretat Social excepte si es compatible amb 

el desenvolupament de l’activitat. 

 


