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Objecte 
 

Protegir les persones treballadores del Règim Especial de Treballadors/ores 

Autònoms/ònomes o en el Règim Especial de Treballadors del Mar per una d’aquestes 

tres causes: 

 

1. Hagin cessat totalment la seva activitat de manera involuntària. 

2. Estiguin patint una disminució dels ingressos superior al 75%. 

3. Es vegin afectats/ades per un cessament temporal de l’activitat per una 

declaració d’emergència adoptada per l’autoritat pública competent. 

 

El cessament podrà ser definitiu o temporal. 

 

Requisits                               
 

 Estar afiliat i donat d’alta en el règim 

especial de treballadors/es autònoms/es 

(RETA) o en el Règim Especial de 

treballadors/es de la Mar i cotitzant per la 

prestació de cessament d'activitat. 

 Tenir un període mínim de cotització de 12 

mesos (compresos en els 24 mesos 

immediatament anteriors al cessament). 

 Trobar-se en situació legal de cessament 

d’activitat, subscriure el compromís d’activitat amb el SEPE-Servei Públic 

d’Ocupació i acreditar disponibilitat activa per a la reincorporació al mercat 

(excepte si se sol·licita per reducció de la facturació o si és temporal per força 

major). 

 En cas de cessament definitiu, no haver arribat a l’edat ordinària de jubilació tret 

que no es tingués cotització suficient per fer-ho. 

 Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. 

 No exercir una altra activitat si se sol·licita per reducció de facturació excepte si és 

pluriocupat per compte d’altri. 

 

No es considerarà en situació legal de cessament d’activitat: 

 

 Les persones que cessin o interrompin voluntàriament la seva activitat. 

 

 Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) que, 

després de cessar la relació amb el client i percebre la prestació per cessament 

d’activitat, tornin a contractar amb el mateix client en el termini d’un any. 
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Per quins motius se sol·licita? Quina és la 

quantitat? Quan s’inicia la prestació? 
 

 
*Topalls SEPE: s’apliquen màxims o mínims del Servei Públic d’Ocupació per al cobrament de la prestació.  

 

A més d’aquests motius de cessament, la llei en preveu d’altres (quantia: 70% de la base 

reguladora, s’aplicaran els topalls del Servei Públic d’Ocupació-SEPE i inici de la 

prestació: l’endemà de la data d’efecte de la baixa en el règim): 

 

Treballadors/ores econòmicament dependents (TRADE): 

o Terminació de la durada contractual, obra o servei 

o Incompliment contractual greu del client 

o Rescissió de la relació contractual del client per causa justificada 

o Rescissió de la relació contractual del client per causa injustificada 

o Per defunció, incapacitat permanent o jubilació del client 

Socis (cessament en el càrrec de la societat):  

o Si el patrimoni net ha disminuït per sota de les 2/3 parts del capital social. 

o Per pèrdues derivades del desenvolupament de l’activitat en un any sencer, 

superiors al 10% dels ingressos obtinguts en el mateix període (exclòs el 1r. 

any d’inici d’activitat). 
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Treballador/a autònom/a que exerceix funcions d’ajuda familiar (col·laborador 

familiar): 

o Per divorci o separació matrimonial. 

o Per defunció, incapacitat o jubilació de l’empresari titular del negoci. 

o Quan el titular del negoci cessi per una de les causes comunes per a tots els 

tipus d’autònoms (econòmiques, força major, pèrdua de llicència 

administrativa, violència de gènere). 

 

Socis/sòcies treballadors/ores de cooperatives de treball associat: 

o Per expulsió improcedent. 

o Finalització període del vincle societari. 

o Pèrdua de la llicència administrativa de la cooperativa. 

o Cessament durant el període de prova per decisió unilateral del consell 

rector. 

 

Treballador/a autònom/a per compte propi agrari: 

o Quan per força major es faci un canvi 

de cultiu o d’activitat ramadera, 

durant el període necessari per al 

desenvolupament del cicle normal 

d’evolució del nou cultiu o ramaderia. 

o Quan per força major es produeixin 

danys en les explotacions agràries o 

ramaderes, durant el temps 

imprescindible per a la recuperació 

d’aquestes. 

o Durant el període d’erradicació de les malalties en explotacions ramaderes. 

 

Treballador/a autònom/a per compte propi del Règim Especial del Mar: 

o Per cessament temporal per força major en els supòsits de suspensió de 

l’activitat de les mariscadores per toxines (veda de caràcter extraordinari). 
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Sol·licitud i durada de la prestació 
 

Els/les treballadors/ores autònoms/ònomes 

hauran de sol·licitar i tramitar amb la seva 

mútua el reconeixement del dret a la protecció 

per cessament. 

Es podrà sol·licitar fins a l’últim dia del mes 

següent al mes en què es va produir el 

cessament d’activitat. Si se sol·licita fora de 

termini, es descomptarà del període els dies 

que intervinguin entre la data en què hauria 

d’haver presentat la sol·licitud i la data que es 

va presentar. 

La durada de la prestació per cessament d’activitat dependrà dels períodes de 

cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament 

d’activitat dels quals, almenys, 12 mesos han d’estar compresos en els 24 mesos 

immediatament anteriors a aquesta situació de cessament:  

 
 

Cotització 
 

La mútua és responsable al 100% de la quota de cotització, excepte quan hi ha una 

reducció de facturació, on és responsable del 50% i la persona autònoma de l’altre 50% 

(la mútua abonarà la prestació + el 50% de la quota de cotització).  

La responsabilitat de l’ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social, en tots els casos, és 

responsabilitat, del 100%, de la mútua, excepte quan hi ha una reducció de facturació, 

on el responsable del 100% serà la persona autònoma.  

En els casos de violència de gènere s’estarà exempt en tots dos casos. 
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Suspensió, represa i extinció de la prestació 
 

El dret a la prestació per cessament d’activitat se suspendrà en algun dels supòsits 

següents: 

 Període de realització d’una feina per compte propi o per compte d’altri. 

 Per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en 

els termes establerts en el text refós de la Llei sobre 

infraccions i sancions en l’ordre social.  

 Compliment de condemna que impliqui 

privació de llibertat. 

La suspensió comportarà la interrupció de 

l’abonament de la prestació i de la cotització. No 

afectarà el període total de la prestació, excepte 

quan la suspensió sigui pel motiu indicat en el punt 

2. En aquest cas, el període de la prestació es 

reduirà pel mateix temps que la suspensió produïda. 

 

La prestació per cessament es reprendrà, prèvia 

sol·licitud de la persona interessada, sempre que 

s’acrediti: 

 Finalització de la causa de la suspensió  

 Manteniment de la situació legal de cessament d’activitat. 

La represa serà efectiva a partir del moment que finalitzi la causa de suspensió i sempre 

que se sol·liciti en els 15 dies següents. 

 

La prestació per cessament d’activitat s’extingirà en algun dels casos següents: 

 Realització d’una feina per compte d’altri o propi durant un temps igual o superior 

a 12 mesos, sempre que generi dret a la protecció per cessament d’activitat. Si 

finalitza en la feina per compte d’altri de forma voluntària, no tindrà dret a la 

represa de la prestació i, per tant, s’extingirà. 

 Esgotament del termini de durada de la prestació. 

 Imposició de sancions (Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social). 

 Per reconeixement de pensió de jubilació o d’incapacitat permanent. 

 Defunció 

 Renúncia voluntària 
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 Compliment de l’edat de jubilació ordinària o, en el cas dels treballadors per 

compte propi enquadrats en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, edat de 

jubilació teòrica, excepte quan no es compleixin els requisits per accedir a la 

pensió de jubilació contributiva. En aquest supòsit, la prestació per cessament 

d’activitat s’extingirà quan el treballador autònom compleixi amb la resta dels 

requisits per accedir a aquesta pensió o bé s’esgoti el termini de durada de la 

protecció. 

 Per trasllat de residència a l’estranger. 

 

Supòsits especials 

 
1. Cessament d’activitat durant una baixa per incapacitat temporal: 

Continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal (IT) amb la mateixa 

quantitat que la prestació per cessament d’activitat fins que s’extingeixi la IT, és a dir, a 

raó del 70%. 

Si s’extingeix la prestació per cessament d’activitat i continua la IT, tornarà a percebre la 

prestació d’IT en la quantitat que l’estava rebent abans del cessament, és a dir, a raó 

del 75%. 

Es descomptarà, del període de percepció de la prestació per cessament d’activitat, 

com ja consumit, el temps que hagués estat en situació d’IT a partir de la data de 

situació legal de cessament d’activitat. 

El termini per presentar la sol·licitud de cessament d’activitat serà el mateix, és a dir, fins a 

l’últim dia del mes següent al mes en què es va produir la baixa en el Règim Especial 

d’Autònoms, independentment que estigui de baixa per IT o no. 

 

2. Maternitat/Paternitat 

 

Si el cessament d’activitat es produeix mentre l’autònom/a es troba en situació de 

maternitat/paternitat: 

1. Continuarà percebent la maternitat/paternitat fins que s’extingeixi. 

2. Un cop finalitzada, passarà a percebre la prestació per cessament d’activitat que li 

correspongui íntegrament. 

Si la maternitat/paternitat es produeix mentre està percebent la prestació per cessament 

d’activitat: 

1. Passarà a cobrar la prestació de maternitat/paternitat fins que s’extingeixi. 

2. Un cop finalitzada, tornarà a cobrar la part que li quedi pendent de la prestació per 

cessament d’activitat. 

Font fotos: pexels.com  
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