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01/06/2021 

El Reial Decret-llei 11/2021, de 27 de maig, de mesures urgents per la defensa de l’ocupació, 
la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.  

 

A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que estiguessin d’alta en aquests 
règims i vinguessin percebent a 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d’activitat 
previstes en el Real Decret-Llei 2/2021, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a 
la Seguretat Social i formació professional amb les següents quanties: 

a) 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny. 
b) 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol. 
c) 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost. 
d) 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre. 

Aquestes exempcions no seran compatibles amb la percepció de la prestació de cessament 
d’activitat. 

 

1.- 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 de juny 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 sempre que compleixin el següent: 

 Estar afiliats al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi 
o Autònoms, al menys 30 dies naturals abans de la resolució. 

 Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. 
 Quantia prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que li correspongui. Si 

hi ha dos membres amb dret a la prestació, serà del 40% . 
 El dret a la prestació naixerà des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament 

d’activitat o des del 1 de juny si es manté la suspensió de l’activitat iniciada amb 
anterioritat. 

 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 de juny quan es mantingui la suspensió 
iniciada amb anterioritat, fins el últim dia del mes següent al que s’aixequi la mesura o 
fins el 30 de setembre si aquesta sigues anterior. 

 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. 
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o Prestació d’una prestació de la Seguretat Social excepte si es compatible amb el 
desenvolupament de l’activitat. 

 La gestió de la prestació correspondrà a les mútues col·laboradores de la Seguretat 
Social. 

 La percepció d’aquesta prestació serà de quatre mesos  o el 30 de setembre. 
 Termini de presentació: dins dels primers 21 dies naturals a la resolució de suspensió 

o abans del 21 de juny si la suspensió és anterior al 1 de juny i no s’estigués rebent la 
prestació contemplada a l’article 5 del RD 2/2021 de 26 de gener. Si es presenta fora de 
termini, el dret a la prestació començarà el primer dia del mes següent a la sol·licitud. 

 

2. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia. 

A partir del 1 de juny, els treballadors autònoms que a 31 de maig estiguessin cobrant la 
prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia regulada a 
l’article 7 del RD 2/2021 de 26 de gener i no hagin esgotat els períodes de prestació previstos 
a l’article 338.1 de la Llei General de la Seguretat Social, podran continuar rebent-la fins el 30 
de setembre, sempre que, durant el segon i tercer trimestre de 2021, compleixin els següents 
requisits:  

 Reducció del ingressos computables en més del 50% en el segon i tercer trimestre del 
2021 respecte als del 2019, i no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre del 
2021 uns rendiments nets superiors a 7.980€. 

 Si a 31 de maig es vingués rebent la prestació contemplada a l’art.7 del RD 2/2021 només 
tindrà accés a aquesta prestació si no ha consumit en aquella data la totalitat del període 
previst a l’article 338.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

 Reconeixement de la prestació el 1 de juny si es presenta abans del 21 de juny, si es 
presenta el 22 en endavant tindrà efecte el primer dia del mes següent a la sol·licitud. 

 El treballador autònom ha de seguir ingressant les quotes mentre rebi la prestació que 
junt amb aquesta s’abonarà la part corresponent a les cotitzacions per contingències 
comunes. 

 En el cas de cessament definitiu de l’activitat amb anterioritat al 30 de setembre de 
2021, els límits dels requisits es calcularan de forma proporcional al temps de la 
duració de l’activitat. 

 El treballador que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà: 
o Renunciar abans del 31 d’agost de 2021 amb efecte al mes següent de la 

comunicació. 
o Retornar per iniciativa pròpia la prestació quan consideri que es rendiments 

nets computables fiscalment durant segon i tercer trimestre del 2021 
superaran els llindars establerts. 

 La prestació serà compatible amb el treball per compte d’altri sempre que: 
o Els ingressos nets computables fiscalment entre el treball per compte d’altri i 

per compte pròpia no siguin superiors a 2,2 vegades el SMI i els ingressos per 
compte d’altri no superin 1,25 vegades SMI. 

o La quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització. 
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o Amb la sol·licitud es presentarà una declaració jurada dels ingressos que es 
perceben pel treball per compte d’altri. 

 

3. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per aquells autònoms que exerceixin 
activitat i a 31 de maig de 2021 que estiguessin reben alguna de les prestacions  per cessament 
d’activitat previstos als articles 6 i 7 del Reial Decrel-Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i 
consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació i no tinguin dret a la prestació 
ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article 7 d’aquest RD. 

Els treballadors autònoms que exerceixin activitat i a 31 de maig de 2021 vinguessin rebent 
alguna de les prestacions regulades al RD 2/021 i que no puguin causar dret a la prestació 
ordinària prevista a l’article anterior podran accedir, a partir del 1 de juny de 2021, a la prestació 
econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària sempre que reuneixin els 
següents requisits: 

 Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions. 
 No tenir rendiments nets computables fiscalment en el segon i tercer trimestre del 2021 

superiors a 6.650 euros. 
 Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment 

de l’activitat per compte pròpia inferiors al del primer trimestre del 2020. 
 

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització. Si hi ha dos membres 
amb dret a la prestació, serà del 40% . 
En el cas de treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors, s’haurà d’acreditar, al 
temps de la sol·licitud, estar al corrent de totes les obligacions laborals. 

Tindrà efectes del 1 de juny de 2021 i una durada màxima de quatre mesos, sempre que es 
presenti dins del 21 dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes seran del primer dia del 
mes següent a la data de la sol·licitud. La duració no podrà excedir del 30 de setembre de 2021. 

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament 
d’un treball per compte d’altri, amb el desenvolupament d’una altra activitat per compta 
pròpia, percepció de rendiments procedents d’una societat i amb la percepció d’una prestació 
de la Seguretat Social, excepte si es venia cobrant amb anterioritat i és compatible amb el 
desenvolupament de l’activitat. 

El treballador autònom ha de seguir ingressant les quotes mentre rebi la prestació que junt amb 
aquesta s’abonarà la part corresponent a les cotitzacions per contingències comunes. 

El treballador que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà: 

 Renunciar abans del 31 d’agost de 2021 amb efecte al mes següent de la comunicació. 
 Retornar per iniciativa pròpia la prestació quan consideri que  els ingressos del primer 

i segon trimestre de 2021 o la caiguda de la facturació del període sueren els llindars 
establerts. 
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Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició 

Departament Fiscal 

 

www.paresiaubia.com 


