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Prestació per 

cessament 
d'activitat de 
treballadors 
autònoms

TANCAT



NOTES: per raons de claredat i economia lingüística s'ha utilitzat el masculí genèric en tot el text. No obstant 

això, les paraules utilitzades en masculí genèric s’han d’entendre referides tant a dones com a homes.  

 El contingut d'aquest fullet és un extracte no exhaustiu de la regulació de la normativa d'aplicació. Per a 

una informació completa, consulteu la normativa aplicable.
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Què és la prestació 
per cessament 

d'activitat de 
treballadors 

autònoms?
La prestació per cessament d’activitat és la pres-

tació per atur dels treballadors autònoms que, tot i 
poder i voler exercir una activitat econòmica o profes-

sional, han cessat en la seva activitat.

?



Quins són els 
requisits 

necessaris 
per a 

aquesta 
prestació?

Per sol·licitar aquesta prestació es requereix:

• Estar afiliat i d’alta en el Règim Especial de Treballadors per 
Compte Propi o Autònoms al Règim Especial dels Treballadors 
del Mar, si s’escau.

•  Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament 
d'activitat: 12 mesos continuats i immediatament anteriors al 
cessament.

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

• No haver complert l'edat ordinària de jubilació, llevat que el 
treballador autònom no tingui acreditat el període mínim de 
cotització requerit per a això.



Quines són les causes de situació 
legal de cessament d'activitat?
a) Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius

1r Pèrdues derivades d'un any complet superiors al 10%. En cap 
cas el primer any d’inici de l’activitat computarà a aquests 
efectes.

2n Execucions judicials o administratives d'almenys el 30% dels 
ingressos de l'exercici anterior al cessament.

3r  Declaració judicial de concurs que impedeixi continuar l'ac-
tivitat.

b) Força major.

c) Pèrdua de llicència administrativa.

d) Violència de gènere.

e) Divorci o acord de separació matrimonial, mitjançant una resolució 
judicial.

f) Treballadors autònoms econòmicament dependents o treballadors 
que compleixin les condicions d'aquests a causa de:

1r Finalització de la durada contractual.

2n  Incompliment contractual greu del client.

3r  Rescissió de la relació contractual per causa justificada pel 
client.

4t  Rescissió de la relació contractual per causa injustificada pel 
client.

5è  Per mort, incapacitat o jubilació del client.
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En el moment de fer la sol·licitud, s’hauran d’apor-
tar una sèrie de documents imprescindibles:

• Sol·licitud de prestació per cessament d’activitat de treba-
lladors autònoms.

• DNI.

• Model 145 d’IRPF.

• Justificant de pagament de les cotitzacions dels dos últims mesos.

• Targeta de demandant d’ocupació.

• Document acreditatiu d’haver sol·licitat la baixa en el règim espe-
cial corresponent.

Documentació específica: segons la causa per la qual se sol·liciti el 
cessament d’activitat.

Quina 
documentació 

cal aportar?

?Com es poden obtenir els 
documents necessaris per a 
sol·licitar la prestació?
Podeu obtenir tota la documentació requerida per a la sol·licitud 
d'aquesta prestació en qualsevol centre d'Unió de Mútues o en for-
mat electrònic a través de la nostra pàgina web.

www.uniodemutues.net



On i quan es lliura 
la documentació?
Un cop emplenada, la documentació 
es pot lliurar en qualsevol centre 
d'Unió de Mútues abans de l'últim 
dia del mes següent a la data de 
cessament d'activitat, o enviar per 
correu postal a l'adreça:

Cessament d'Activitat de Treballadors 
Autònoms

Unió de Mútues

Av. del Lledó, núm. 67, cantonada c/ Juan Herrera,

núm. 26

12004 Castelló

Quant es 
percep i qui 

paga?
Unió de Mútues t’abonarà como a tre-

ballador autònom el 70% de la mitja de la 
base de cotització del darrers 12 mesos.

La resolució de la Mútua et dona dret a la prestació 
econòmica corresponent, a partir del dia següent al mes en 

què es va produir el fet causant del cessament d’activitat així 
com l’abonament per part d’Unió de Mútues, durant el període que 

duri la prestació, de la cotització de Seguretat Social del treballador 
autònom per contingències comunes.

cata@uniondemutuas.es

964 34 17 65
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900 100 692
Línia assistencial 24 h

Accediu-hi des del mòbil


