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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

PROTECCIÓ PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 
(LLei 32/2010) 

 
La Llei 32/2010, del 5 d’agost, estableix un sistema específic de protecció per 
cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Entre d’altres coses es regula el 
dret al cobrament de la prestació per atur en el cas dels treballadors afiliats al 
Règim Especial de Treballadors Autònoms que es trobin en situació legal de 
cessament de l’activitat. A continuació fem un resum d’allò més significatiu recollit 
en aquesta Llei. 
 
Objecte de la protecció:  
 

- Establir un sistema específic de protecció per als treballadors autònoms 
que hagin cessat en una activitat econòmica o empresarial, havent pogut i 
volgut exercir-la.  

 
Àmbit de protecció:  
 

- Treballador per compte propi autònom.  
- Treballador per compte propi agrari.  
- Treballador per compte propi del mar.  

 
Acció protectora:  
 

- Prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu.  
- Abonament de la cotització de la seguretat social per contingències 

comunes per l’òrgan gestor mentre duri la prestació.  
- Mesures de formació, orientació professional i promoció emprenedora.  

 
Requisits:  
  

- Estar afiliat i d’alta al R. E. d’Autònoms o al R. E. del Mar. 
- Tenir cobertes les contingències professionals.  
- Tenir cobert el període mínim de cotització.  
- Estar en situació legal de cessament en l’activitat. 
- Subscriure compromís d’activitat.  
- Acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al treball, (activitats 

formatives, orientació professional, activitat emprenedora).  
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- No haver complert l’edat ordinària de jubilació contributiva.  
- Trobar-se al corrent de pagament en les quotes de la seguretat social. 
- Si tingués treballadors, ha d’acreditar el compliment de les garanties, 

obligacions i procediments amb ells. 
 
Les causes per tenir dret a la prestació i que es consideren justificades en el cas 
de treballadors autònoms i en el cas dels treballadors autònoms econòmicament 
depenent (*TRADE), són les següents: 
 
Treballadors autònoms 
 

▪ Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius. En cas 
d’establiment obert al públic s’exigirà el seu tancament.  

 
Situacions:  

− Pèrdues en un any complet, superiors al 30% dels ingressos, o del 20% en 
dos anys consecutius.  

− Execucions judicials per deutes com a mínim del 40% dels ingressos.  
− Declaració judicial de concurs que impedeixi l’activitat.  
 
▪ Per força major. 
▪ Per pèrdua de llicències administratives, (no culpables). 
▪  Per violència de gènere. 
▪  Per divorci o acord de separació, quan l’autònom divorciat o separat exercís 

funcions d’ajuda familiar en el negoci. 
 
 
Treballadors autònoms econòmicament depenents  
 

▪ L’extinció del contracte amb el client de qui depenguin. 
 
Situacions:  

− Per finalització del temps convingut, de l’obra o el servei. 
− Per incompliment contractual greu del client (justificada) 
− Per rescissió del contracte (injustificada) 
− Per mort, incapacitat o jubilació del client. 

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

− Qui cessi o interrompi voluntàriament l’activitat 
− Qui després de cessar i percebre la prestació torni a contractar amb el 

mateix client en el termini d’un any, (haurà de reintegrar la prestació).  



 

                                                

 

   

                                                                     Diagonal, 442 bis ‐  08037 Barcelona / Tel. 93 208 07 32* ‐ Fax 93 459 08 41 
                                                                           www.grupintegral.es   

6 

Totes les situacions que s’esmenten, que hagin produït el cessament en l’activitat 
de l'autònom, haurien d’acreditar-se tal com es descriu en la pròpia Llei. 
 
 
Sol·licitud i naixement: 
 
Davant la Mútua d’A.T. i E. P. amb la qual tingui coberta aquestes contingències, o 
en el cas de tenir coberta aquesta protecció amb una entitat gestora de la S. 
Social, es farà davant l’ISM o el Servei Públic d’Ocupació, segons correspongui.  
 
La sol·licitud es podrà fer fins a l’últim dia del mes següent al cessament, excepte 
en casos determinats. 
 
La prestació econòmica s’inicia el primer dia del segon mes següent al cessament 
d’activitat.  
 
L’òrgan gestor es farà càrrec de la quota de la S. Social per contingències 
comunes, a partir del mes immediatament següent al del cessament. 
 
Durada de la prestació: 
 

− El període de cotització es comptabilitza dintre dels 48 mesos anteriors al 
cessament.  

− Es podrà tornar a sol·licitar un nou reconeixement transcorreguts 12 mesos 
de l’anterior. 

− Es comptabilitzen solament les cotitzacions al Règim Especial i les que no 
haguessin ja estat comptabilitzades per a un dret anterior. 

 

                         

Període de cotització Període de protecció

De 12 a 17 mesos 2 mesos
De 18 a 23 mesos 3 mesos
De 24 a 29 mesos 4 mesos
De 30 a 35 mesos 5 mesos
De 36 a 42 mesos 6 mesos
De 43 a 47 mesos 8 mesos
De 48 en endavant 12 mesos

Període de cotització Període de protecció

De 12 a 17 mesos 2 mesos
De 18 a 23 mesos 4 mesos
De 24 a 29 mesos 6 mesos
De 30 a 35 mesos 8 mesos
De 36 a 42 mesos 10 mesos
De 43 en endavant 12 mesos

Autònoms majors de 60 anys
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Quantia de la prestació:  
 
Base reguladora: terme mitjà de les bases dels 12 últims mesos anteriors  
Quantia: 70% de la base reguladora durant tot el període. 
Quantia màxima: 175% de l’IPREM. 
Amb 1 fill el 200%. 
Amb més d’1 fill 225% 
Quantia mínima: 80% de l’IPREM. 
Amb fills a càrrec 107% 
 
Suspensió del dret: 
 

− Durant el període que correspongui per sanció lleu o greu. 
− Durant el compliment de condemna amb privació de llibertat. 
− Realització d’un treball per compte propi o aliè. 
− La represa es farà prèvia sol·licitud de l’interessat. 

 
Extinció del dret: 

− Per esgotament del període de la prestació. 
− Per imposició de sanció. 
− Per realització d’un treball per compte propi o aliè, igual o superior a 12 

mesos.  
− Per complir l’edat ordinària de jubilació o per incapacitat permanent.  
− Trasllat de residència a l’estranger. 
− Per renúncia voluntària.  
− Per defunció.  

 
Incompatibilitats:  
 

− Amb el treball per compte propi o aliè 
− Amb pensions o prestacions del sistema de Seguretat social, tret que 

aquestes haguessin estat compatibles amb el treball. 
− Amb mesures de foment de cessament d’activitat per normativa sectorial. 

  
Els treballs agraris sense finalitat comercial no seran incompatibles, (horts 
familiars per a autoconsum o treballs de manteniment de condicions agràries o 
mediambientals) 
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Tipus de cotització:  
 
Inicialment el tipus de cotització per a la cobertura d’aquesta prestació serà el 
2,2% de la base de cotització. El tipus de cotització es fixarà anualment. 
Els autònoms acollits a aquesta prestació tindran una reducció del 0,5 % en la 
cotització de Contingències Comunes. 
 
 
Entrada en vigor: 
 
Aquesta norma entrarà en vigor als TRES MESOS de la seva publicació al BOE 
(de 06-08-2010), és a dir, el 6 de novembre de 2010. 
 
 
Termini especial d’opció per a la cobertura de contingències professionals: 
 
A l’efecte de la prestació de cessament d’activitat, qui no tingués coberta la 
protecció per contingències professionals podrà optar per aquesta dintre dels 
TRES MESOS següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, és a dir fins al 6 de 
febrer de 2011. 
 
 
Observacions:  
 

▪ La regulació específica per als socis treballadors de cooperatives de 
treball associat figura en la disposició addicional 6a. 
 
Es consideressin en situació legal de cessament d’activitat els socis de 
cooperatives enquadrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
en algun dels següents supòsits: 
− Per expulsió improcedent de la cooperativa. 
− Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de 
força major. 
− Per finalització del període al qual es va limitar el vincle societari de 
durada determinada.  
− Per causa de violència de gènere.  
− Per pèrdua de llicència administrativa de la cooperativa.  
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▪ En el termini d’un any es desenvoluparà reglamentàriament la 

documentació a presentar pels treballadors per acreditar la situació 
legal de cessament de l’activitat. 

▪ En el cas dels treballadors agraris per compte propi, es desenvoluparà 
en el termini d’un any la norma corresponent. 

 


