
 

Gestoria administrativa · Assessorament fiscal i comptable · Assessorament laboral i jurídic · Corredoria d'assegurances 

Montpalau, 6 - 1r · 08397 PINEDA DE MAR (Barcelona) · Tel. 93 767 05 50 · Fax 93 762 66 63 · e-mail: info@duranpons.com 

 

Novembre 2010 
 
 
 
 
 

La nova protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms 
 
 
 
El 6/11/2010 ha entrat en vigor la nova Llei de protecció per cessament d’activitat dels 
treballadors autònoms. 
 
Aquesta llei introdueix una nova cobertura per la que cal cotitzar però que, excepte en el cas 
dels autònoms econòmicament dependents (TRADE), és de caire opcional.  
 
Us resumim a continuació les principals característiques d’aquesta nova prestació: 
 
 

Cotització 
A més de cotitzar pel risc de cessament d’activitat (un 2,2% addicional) cal 
cotitzar per contingències professionals (que té un tipus de cotització diferent 
en funció de cada activitat).  
 
Requisits de la prestació 
En cas de cessament en l’activitat, per a tenir dret a rebre la prestació cal, 
entre d’altres condicions, acreditar documentalment l’existència de pèrdues 
significatives o d’altres circumstàncies previstes per la llei i estar al corrent de 
pagament de les quotes a la Seguretat Social. 
 
Durada i import de la prestació 
La prestació prevista és d’un 70 % de la base reguladora per un període que es 
mou entre els 2 mesos (quan s’ha cotitzat per aquesta cobertura un mínim 
de 12 mesos) i els 12 mesos (quan s’hi ha cotitzat 48 mesos o més). 

 
 
Els autònoms que actualment ja cotitzen per contingències professionals (accidents) 
automàticament hauran començat a cotitzar també per aquesta nova prestació. Els que no ho 
feien tenen un termini extraordinari de tres mesos a partir del 6 de Novembre si volen 
demanar-hi la inclusió. 
 
Des del nostre despatx considerem que, davant les incerteses en les condicions que 
determinen el cobrament d’aquesta nova prestació, en l’actualitat no podem recomanar de 
forma general acollir-se a aquesta cobertura. Tot i això, quedem a la vostra disposició per a 
comentar de forma personalitzada la seva situació. 
 
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
 
 


