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L'atur dels autò noms

Una de les moltes preguntes que es fa qui decideix emprendre un negoci per compte
propi és què passarà amb tot l'atur que té cotitzat fins a aquest moment, es perdrà? I
això de l’ “atur dels autònoms”, val la pena?

Suspensió, represa i
desocupació

extinció del

dret a

la

prestació per

Per norma general en el moment en que algú comença a treballar per compte
propi deixa de rebre la prestació per desocupació. No obstant, per a aquells que
compleixen una sèrie de condicions (vegis article 33 de la Llei 20/2007) es pot
compatibilitzar durant un màxim de 9 mesos el cobrament de l’atur amb l’inici de
l’activitat. Un cop es suspèn la prestació aquesta no es perd, si no que existeix un
període de 60 mesos (5 anys) per poder reprendre el cobrament de la mateixa.
Passats aquests 60 mesos el dret s'extingeix.
Només fa falta que l'autònom que cessi la seva activitat sol·liciti la represa, tenint en
compte que si es sol·licita passats 24 mesos des de la seva suspensió s'ha d'acreditar el
motiu, això és, si ha estat per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius,
força major determinant del cessament, pèrdua de llicència administrativa, violència
de gènere, divorci o separació matrimonial, cessament involuntari en el càrrec de
conseller o administrador d'una societat o en la prestació de serveis a la mateixa, o
extinció del contracte subscrit entre el treballador autònom econòmicament
depenent i el seu client.
Cal afegir que si s'ha utilitzat la fórmula de la capitalització de la prestació contributiva
per finançar l'inici del negoci, l'import que ens hagin donat en la capitalització s'haurà
sostret de la borsa de prestació per desocupació que existia en suspendre-la (podent
fins i tot haver-hi consumit el 100% d'aquesta prestació).
Finalment, si a l'hora de formalitzar l'alta com a autònom s'ha optat per cotitzar per la
protecció de cessament d'activitat (l'anomenat “atur de l'autònom” que ara veurem)
en el moment de sol·licitar la represa es podrà optar per percebre aquesta o reobrir el
dret a la protecció per desocupació que s'havia suspès. La que es descarti es perdrà.

El dret a atur dels autònoms
En sol·licitar l'alta en el RETA en la Tresoreria de la Seguretat Social es dóna la possibilitat
de cotitzar per la prestació per cessament d'activitat. Aquesta opció costa un 2,20% de
la base de cotització triada, per la qual cosa s'afegeix uns 20 euros més a la quota
mensual d'autònom si s'ha triat la base mínima. Què s'obté a canvi? Doncs el
pagament d'una quantitat mensual en cas que decidim no seguir amb l'activitat (amb
caràcter general un 70% de la base mitjana de cotització dels últims 12 mesos, encara
que pot variar depenent de les circumstàncies personals) sempre que es compleixin
una sèrie de condicions:
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S'ha d'haver cotitzat un mínim de 12 mesos continuats i immediatament
anteriors al cessament i estar al corrent de pagament de les quotes de la
Seguretat Social.
Cal justificar el motiu del cessament d'activitat: motius econòmics, tècnics,
productius o organitzatius, causes de força major, pèrdua de llicència
administrativa, violència de gènere, divorci o acord de separació matrimonial.
En el cas que sigui per motius econòmics s'han d'acreditar mitjançant
documents un 10% de pèrdues anuals respecte a l'any anterior.
No haver aconseguit l'edat ordinària de jubilació i subscriure el compromís
d'activitat per a realitzar les activitats que pugui convocar el Servei Públic
d'Ocupació.

I durant quant temps es cobra aquesta prestació? Depèn dels mesos cotitzats per
aquesta cobertura.
Mesos cotitzats

Durada per a menors de 60 anys

Durada per a majors de 60 anys

De 12 a 17 mesos

2 mesos

2 mesos

De 18 a 23 mesos

3 mesos

4 mesos

De 24 a 29 mesos

4 mesos

6 mesos

De 30 a 35 mesos

5 mesos

8 mesos

De 36 a 42 mesos

6 mesos

10 mesos

De 43 a 47 mesos

8 mesos

12 mesos

Amb 48 mesos

12 mesos

12 mesos

És potestat de cadascun decidir si val la pena pagar una mica més en la seva quota
mensual per tenir una salvaguarda en cas que les coses no vagin com s'espera, si bé
és evident que l'import de la prestació es queda escàs (sobretot per qui cotitzi per la
base mínima) i la durada és curta. Com a dada addicional, en el 2014 es van denegar
el 55% de les sol·licituds per no complir les condicions exigides, si bé aquest índex
pertany a abans de la reforma que va relaxar els requisits de cessament per motius
econòmics (i que són els que conté aquest article).
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