PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS

El dia 6-11-2010, va entrar en vigor la nova Llei de PROTECCIÓ per CESSAMENT D’ACTIVITAT
dels treballadors AUTÒNOMS.
La protecció només s’aplicarà al
CONTINGENCIES PROFESSIONALS,

treblladors

autònoms

que

tinguin

la

cobertura

per

Per finançar la protecció per cessament d’activitat es crea una nova cotització que serà del 2,2% de
la base de cotització, tinguen dret a una reducció del 0,5% sobre la cotització per la cobertura d’IT
per contingències comunes.
Per tant el cost que suposa acollir-se a la cobertura per “cese” d’activitat és del 1,7% (2,2% -0,5%),
més l’import de contingències professionals, que dependrà de l’activitat que realitzi l’empresa
d’acord amb el (CNAE), i que pot oscil.lar entre 1% (activitats administratives) fins a 6,70%
(activitats de construcció).
Els REQUISITS que cal reunir per tenir dret a la protecció per cessament d’activitat son:
Estar afiliats i en situació d’alta, i tenir cobertes les contingències professionals .
Per aquest motiu, els autònoms que no cotitzen per contingències professionals, disposen d’un
termini especial dins dels tres mesos següents a l’entrada en vigor de la Llei, del 6-11-2010
al
06-02-2011, per OPTAR per aquesta cobertura

En el cas d’estar interessat en accedir al nou sistema de protecció caldrà que ens ho comuniqui el
més aviat possible, i sempre abans del 6-02-2011, a fi i efecta de preparar la sol.licitud que caldrà
presentar davant l’Organisme corresponent.

Per a més informació sobre aquest assumpte, o resoldre qualsevol dubte que tinguin, poden trucar al
DEPARTAMENT LABORAL del nostre despatx.

Girona, 12 de novembre de 2010
BIGAS ASSESSORIA I GESTIO S.L.
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1. PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS
AUTÒNOMS.
La regulació de la prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms ja és
una realitat, una vegada aprovada la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix
un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms,
publicada en el B.O.E. de 6 d'agost.
ÀMBIT D'APLICACIÓ
Aquesta protecció abastarà a tots els treballadors autònoms inclosos en el Règim
Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) de la Seguretat
Social que tinguin cobertura de les contingències derivades d'accidents de treball i
malalties professionals, incloent als treballadors per compte propi agraris inclosos en
l'àmbit del Sistema Especial de Treballadors Agraris i els treballadors per compte
propi del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
ACCIÓ PROTECTORA
L'acció protectora del sistema comprendrà:
1º. Prestació econòmica pel cessament total, temporal o definitiu de l'activitat.
2º. Abonament de la cotització per contingències comunes de la Seguretat Social.
3º. Mesures de formació, orientació professional i promoció de l'activitat
emprenedora dels treballadors autònoms beneficiaris.
SITUACIÓ LEGAL DE CESSAMENT D'ACTIVITAT
La situación legal de cessament d'activitat es produirà quan els treballadors finalitzin
la seva activitat per alguna de les següents causes:
Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius
1º. Pèrdues en l'activitat, en un any complet, superiors al 30% dels ingressos o
superiors al 20% en dos anys consecutius i complets.
2º. Execucions judicials per deutes reconegudes que comportin, almenys, el 40% dels
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3º.
4º.
5º.
6º.
7º.

ingressos de l'activitat del treballador autònom corresponents a l'exercici econòmic
immediatament anterior.
La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l'activitat.
Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat
econòmica o professional.
Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que la mateixa constitueixi un
requisit per a l'exercici de l'activitat econòmica o professional.
La violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de
l'activitat de la treballadora autònoma.
Per divorci o acord de separació matrimonial, en els supòsits que l'autònom
divorciat o separat exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge
o de la persona de la qual s'ha separat.

Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents
Per aqueste col·lectiu, a més dels motius detallats anteriorment, també es trobaran en
situació legal de cessament d'activitat quan es produeixi l'extinció del contracte
subscrit amb el client del qual depenguin econòmicament, en els següents supòsits:
1º. Per l'acabament de la duració convinguda en el contracte o conclusió de l'obra o
servei.
2º. Per incompliment contractual greu del client, degudament acreditat.
3º. Per rescisió de la relació contractual adoptada per causa justificada pel client,
d'acord amb allò establert en la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l'Estatut del
Treball Autònom.
4º. Per mort, incapacitat o jubilació del client, sempre que impedeixi la continuació
de l'activitat.
Qualsevol de les causes al·legades que justifiquin la situació de cessament d'activitat,
deurà acreditar-se documentalment.

DURACIÓ DE LA PRESTACIÓ
La duració de la protecció estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins
dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat, dels quals almenys
12 mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a la situació de cessament,
d'acord a la següent escala:
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Període de
protecció (mesos)

Període de cotització (mesos)

• De 12 a 17 .................................................. DOS
• De 18 a 23 .................................................. TRES
• De 24 a 29 .................................................. QUATRE
• De 30 a 35 .................................................. CINC
• De 36 a 42 ................................................... SIS
• De 43 a 47 ................................................... VUIT
• De 48 o més ................................................ DOTZE

En els casos de treballadors autònoms d'entre 60 a 64 anys, s'incrementa la duració de
la prestació, que serà la que s'indica en la següent taula:

Període de
protecció (mesos)

Període de cotització (mesos)

• De 12 a 17 .................................................. DOS
• De 18 a 23 .................................................. QUATRE
• De 24 a 29 .................................................. SIS
• De 30 a 35 .................................................. VUIT
• De 36 a 42 ................................................... DEU
• De 43 endavant ........................................... DOTZE

El treballador autònom al qual se l'hagués reconegut i hagués disfrutat el dret a la
prestació econòmica per cessament d'activitat podrà tornar a sol·licitar un nou
reconeixement sempre que concorrin els requisits legals i haguessin transcorregut
dotze mesos des de l'extinció del dret anterior.
QUANTITAT DE LA PRESTACIÓ
La quantitat de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, serà d'un 70% de la
base reguladora del treballador. Aquesta base reguladora s'obtindrà de la mitjana de
les bases de cotització dels dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la
situació legal de cessament.
La quantitat màxima de la prestació per cessament d'activitat serà del 175% de
l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM), incrementat en una sisena
part, llevat quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu càrrec; en tal cas,
la quantitat serà, respectivament, del 200% o del 225% de l'indicador. Pel que resta
d'any:

Treballador
• Cap fill a càrrec ....................
• Un fill a càrrec......................
• Dos o més fills a càrrec ........

Iprem + 1/6

2010 (euros)

175%
200%
225%

1.087,20
1.242,52
1.397,83
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La quantitat mínima de la prestació per cessament d'activitat serà del 107% o del 80%
de l'IPREM, incrementat en una sisena part, segons el treballador autònom tingui fills al
seu càrrec, o no.

Treballador
• Cap fill a càrrec ...................
• Fills a càrrec ........................

Iprem + 1/6
80%
107%

2010 (euros)
497,00
664,74

Per calcular les quantitats màxima i mínima de la prestació per cessament d'activitat,
s'entendrà que es tenen fills a càrrec, quan aquests siguin menors de 26 anys, o majors
amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%, estiguin mancats de rendes de
qualsevol naturalesa iguals o superiors al salari mínim interprofessional exclosa la
part proporcional de les pagues extraordinàries i convisquin amb el beneficiari.
COTITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ
La protecció per cessament d'activitat es finançarà exclusivament amb càrrec a la
cotització per aquesta contingència dels treballadors autònoms que tinguessin
protegida la cobertura per accidents de treball i malalties professionals. La data
d'efectes d'aquesta cobertura començarà, tant per a la prestació per cessament
d'activitat, com per a les contingències professionals, a partir del primer dia del mateix
mes en què sigui formalitzada.
El tipus de cotització corresponent a la prestació per cessament d'activitat serà del
2,2%, aplicable sobre la base de cotització elegida pel treballador. Els treballadors
autònoms acollits a aquesta prestació, gaudiran d'una reducció del 0,5% en les
cotitzacions per contingències comunes.
SUPÒSITS ESPECIALS
Mitjançant diferents disposicions addicionals de la norma analitzada, s'estableixen les
condicions que han de complir els següents col·lectius per accedir a la prestació per
cessament d'activitat:
- Socis treballadors de cooperatives de treball associat.
- Treballadors autònoms que exerceixin la seva activitat professional conjuntament.
- Treballadors per compte propi agraris.
ENTRADA EN VIGOR
Aquesta prestació entrarà en vigor el pròxim 6 de novembre. A partir d'aquest data,
s'obrirà un període excepcional de tres mesos perquè aquells treballadors autònoms
que no comptin amb la cobertura d'accidents de treball o malaltia professional, puguin
optar a protegir aquestes contingències, per poder accedir a les prestacions per
cessament d'activitat.
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