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NOVA PRESTACIÓ  PER CESSAMENT 

 D’ACTIVITAT  PER AUTÒNOMS 

Tota aquesta informació i aquella  
que a l'autònom li pugui interessar 
sobre l'acostament de les seves 
prestacions a les del treballador per 
compte aliena, es poden consultar 
en el nou Portal MAZ per al tre-
ballador autònom, en el qual es 
trobaran respostes sobre la contrac-
tació i tramitació de les noves pres-
tacions. 

MÚTUA D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL N º 11 
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NOVA PRESTACIÓ PER CESSAMENT 

D'ACTIVITAT PER AUTÒNOMS  

El passat dia 6 d'agost de 2010 es va publicar al BOE la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un SISTEMA ES-
PECÍFIC DE PROTECCIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS, la qual entra en vigor el dia 
6 novembre 2010.  

Aquesta prestació està lligada a la cobertura de les contingències professionals, és a dir a l'acci-
dent de treball, pel que és obligatori tenir contractada aquesta última per poder tenir coberta la 
corresponent a la desocupació.  

COSTOS DE LA SEVA CONTRACTACIÓ:  

El 2,2% de la base de cotització, amb una bonificació del 0,5% en la cotització per a la 
cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes, aquells que han optat per 
la contractació de la nova prestació, resultant un increment final del 1,7%. 

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ:  

La prestació econòmica a percebre, tenint sempre en compte les bonificacions 

establertes segons el seu perfil, serà del 70% de la base reguladora mitjana cotitzada en els 12 mesos continuats i 
immediatament anteriors al cessament de l'activitat. 

 

DURADA DE LA PRESTACIÓ: 

La durada de la prestació està en funció dels períodes de cotit-
zació efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació le-
gal de cessament d'activitat. Almenys 12 mesos han de ser conti-
nuats i immediatament anteriors a la situació de cessament.   

REQUISITS PER TENIR DRET:  

 
1.   Estar afiliats, en situació d'alta i cobertes les contingèn-

cies professionals.   

2.   Tenir cobert el període mínim de cotització de l'article 8 
(veure taules).  

3.   Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat. 

4.   No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la 

pensió contributiva de jubilació.  

5.   Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.  

 

 

CONTRACTACIÓ:  

S'estableix un termini especial de tres mesos a partir del 6 de novembre i que finalitza el 6 de febrer de 
2011, perquè tot aquell autònom que no tingui contractada la prestació per contingències professionals, condició 

prèvia per poder contractar la de cessament activitat, la qual pugui fer amb la mútua amb la que ja té coberta la 
prestació econòmica per contingències comunes, tenint efectes des del 1º dia  del mes següent d’aquesta 

obció, la qual s'ha de fer a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social.  

 

 

PERÍODE* DE 

COTITZACIÓ 

PERÍODE* DE LA 

PRESTACIÓ 

de 12 a 17  2  

de 18 a 23  3  

de 24 a 29  4  

de 30 a 35  5  

de 36 a 42  6  

de 43 a 47  8  

48 o más 12  

*període en mesos 

Per ampliar aquesta informació consulteu 

www.portaldelautonomo.maz.es 


