CIRCULAR INFORMATIVA

Expedients de regulació d'ocupació
temporal relacionats amb la COVID-19 i
mesures de protecció de les persones
treballadores i altres mesures laborals.
Mesures de protecció dels treballadors
autònoms

Maig de 2021

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

Expedients de regulació d'ocupació
temporal relacionats amb la
COVID-19 i mesures de protecció
de les persones treballadores i altres
mesures laborals
El Reial decret-llei 11/2021 de mesures urgents per la defensa de l'ocupació, la reac vació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (BOE 28-05-2021), que
entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, estableix la pròrroga dels expedients
de regulació d'ocupació temporal (ERTO) vinculats a la COVID-19 amb algunes novetats, mesures extraordinàries de protecció de les persones treballadores, i altres mesures laborals.

entre les principals novetats trobem:
> Pròrroga automà ca dels ERTO vigents, basats en l'ar cle 22 del RD-llei 8/2020 (causa de força
major conseqüència del COVID-19) ﬁns el 30 de setembre de 2021.
> Manté vigents els ERTO per impediment en el desenvolupament de la seva ac vitat
autoritzats en base al RD-llei 30/2020 i el RD-llei 2/2021, en els termes recollits en les
corresponents resolucions es matòries, expresses o per silenci administra tu, amb els mateixos
percentatges d'exoneració en matèria de co tzació, durant el període de tancament i ﬁns el 30 de setembre
de 2021.
Els percentatges d'exoneració aplicables respecte de les persones treballadores que nguin les seves
ac vitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió,
són:
a) El 100% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, quan l'empresa hagués
ngut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a
29 de febrer de 2020.
b) El 90% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, si l'empresa hagués ngut
50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de
febrer de 2020.
> S'entenen prorrogats els ERTO per impediment en el desenvolupament de l'ac vitat
autoritzats basant-se en el RD-llei 24/2020, que es man ndran vigents en els termes recollits en les
corresponents resolucions es matòries, expresses o per silenci . Des l'1 de juny de 2021, i ﬁns el 30 de
setembre de 2021, els seran aplicables els percentatges d'exoneració en la co tzació esmentats en l'apartat
anterior.
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> Pròrroga automà ca dels ERTO per limitació en el desenvolupament normalitzat de
l'ac vitat vigents, basats en el RD-llei 30/2020 i el RD-llei 2/2021, ﬁns el 30 de setembre de 2021
però amb percentatges d'exoneració en la co tzació inferiors als que es venien aplicant, i que són des de l'1
de juny de 2021, respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que nguin les seves ac vitats
suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

Aportació empresarial i quota per
conceptes de recaptació conjunta
meritada:

Empresa menys 50

Empresa 50 o més

juny 2021:

exempció del 85%

exempció del 75%

juliol 2021:

exempció del 85%

exempció del 75%

Agost 2021:

exempció del 75%

exempció del 65%

Setembre 2021:

exempció del 75 %

exempció del 65 %

persones treballadores o assimilades d'alta en la Seguretat
Social a 29 de febrer de 2020

L'exoneració s'aplicarà a l'aportació empresarial, així com a les quotes per conceptes de recaptació conjunta

> Les empreses i en tats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran
sol·licitar un ERTO per impediment o limitacions a l'ac vitat, a par r de l'1 de juny de 2021 i ﬁns el
30 de setembre de 2021, en els mateixos termes, procediment i requisits del RD-llei 30/2020. Els
percentatges per l'exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables per als mesos de juny a setembre de
2021, seran els esmentats en els apartats anteriors per als ERTOs per impediment o limitació prorrogat,
segons la modalitat que correspongui.
> El pas de la situació d'impediment a la de limitació o viceversa, com a conseqüència de les modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per les autoritats competents, no requerirà la tramitació d'un
nou expedient, tot i que l'empresa ha de comunicar el canvi de situació produït, la data d'efectes, així com els
centres i persones treballadores afectades, a l'autoritat laboral que ha aprovat l'expedient i a la representació
legal de les persones treballadores, i també presentar declaració responsable davant la TGSS per a
l'aplicació dels percentatges d'exempció corresponents.
> Als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitza ves i de producció (ERTO
ETOP) vinculats a la Covid-19 iniciats després de l'entrada en vigor d'aquest RD-lle i ﬁns el 30 de
setembre de 2021, els és aplicable l'ar cle 3 del RD-llei 30/2020 que ens remet a l'ar cle 23 del RD-llei
8/2020 amb algunes especialitats. Els ERTO ETOP per COVID-19 iniciats abans del 28-05-2021, els
seguirà sent aplicable, ﬁns el 30 de setembre de 2021, les previsions de l'ar cle 3.4 del RD-llei 30/2020, és a
dir que s'aplicaran en els termes que preveu la comunicació ﬁnal de l'empresa i ﬁns al terme referit a la
mateixa, i es podran prorrogar sempre que s'assoleixi acord per a això que es presentarà a l'autoritat laboral
receptora de la comunicació ﬁnal l'expedient inicial.
> Manté vigents els límits per a la tramitació de ERTO relacionats amb la transparència ﬁscal,
així com els establerts en relació al repar ment de dividends per a empreses i societats acollides als
ERTO de força major, de ETOP o d'impediment o limitació vinculats al COVID-19, ﬁns el 30 de setembre de
2021.
> Manté vigents els compromisos de manteniment de l'ocupació dels ERTO vinculats al COVID-19
en els termes i pels terminis previstos.
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> Manté el règim especíﬁc de exoneracions en les co tzacions a la Seguretat Social per a em-

preses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTE i una reduïda taxa
de recuperació d'ac vitat que nguin ERTO prorrogat automà cament ﬁns el 30 de setembre de 2021, i
l'ac vitat es classiﬁqui en algun dels CNAE-09 que preveu l'annex de la norma.
Com a novetat, s'inclou el CNAE 1419 (confecció d'altres peces de ves r i accessoris), el CNAE 4637
(comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies), i el CNAE 7420 (ac vitats de fotograﬁa). I se suprimeix el
CNAE 1811 (arts gràﬁques i serveis relacionats amb les mateixes), el CNAE 2670 (fabricació d'instruments
d'òp ca i d'equips fotogràﬁcs), i el CNAE 4741 (comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes
informà cs en establiments especialitzats), CNAE 5122 (transport espacial) i CNAE 7734 (lloguer de mitjans
de navegació).
Com a novetat, els percentatges d'exoneració que s'aplicaran als treballadors en suspensió d'ocupació són
inferiors als que s'aplicaran als treballadors afectats pel ERTO que reiniciïn la seva ac vitat a par r de l'1 de
juny de 2021 o que l'haguessin reiniciat des del 13 de maig de al 2020 (entrada en vigor d'RD-llei 18/2020):

EXONERACIONS
Juny 2021 Juliol 2021 Agost 2021 Setembre 2021
ERTE CNAE – empreses < 50
Treballadors ac vitat reiniciada

95%

95%

95%

95%

ERTE CNAE – empreses = > 50
Treballadors ac vitat reiniciada

85%

85%

85%

85%

ERTE CNAE – empreses < 50
Treballadors suspesos

85%

85%

85%

70%

ERTE CNAE – empreses = > 50
Treballadors suspesos

75 %

75 %

75 %

60 %

> La quan a de la prestació per atur reconeguda a les persones treballadores afectades pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada referits en aquest RD-llei, es determinarà aplicant,
a la base reguladora de la relació laboral afectada per l'expedient, el percentatge del 70% ﬁns el 30 de
setembre de 2021
> Pròrroga de la vigència de l'ar cle 6 de Reial decret llei 8/2020 en el qual es regula el Plan
MECUIDA, ﬁns el 30 de setembre de 2021, que regula el dret de les persones treballadores per compte
d'altri que acredi n deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per
consanguinitat ﬁns al segon grau de la persona treballadora a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o la
reducció, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per
evitar la transmissió comunitària del COVID-19.
> Pròrroga de la durada de les prestacions i subsidis regulades en l'ar cle 2, 3 i 4 del RD-llei
32/2020 per als ar stes en espectacles públics, el personal tècnic i auxiliar de el sector de la
cultura, i els professionals taurins, ﬁns al ﬁns el 30 de setembre de 2021.

Així mateix, ndran dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació
d'ar stes prevista en l'art.2 del RD-llei 17/2020, aquells treballadors que no haguessin accedit a aquest
amb anterioritat i, en el període comprès entre l'11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021, acredi n cinc dies
d'alta a la Seguretat Social amb prestació real de serveis en l'ac vitat. La durada de la prestació s'estendrà ﬁns
al 30 de setembre de 2021.
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Els beneﬁciaris als quals, a 28 de maig de 2021, se'ls hagués denegat o haguessin esgotat les prestacions o
subsidi reconeguts a l'empara del RD-llei 17/2020 o RD-llei 32/2020, podran presentar nova sol·licitud, per
al reconeixement del seu dret pel període previst en el mateix.
> Les empreses han d'incorporar efec vament a les persones amb contracte ﬁx-discon nu i a
aquelles que realitzen treballs ﬁxos i periòdics que es repeteixin en dates certes durant el

període teòric de crida, entès com aquell corresponent a la feina efec u desenvolupat per cadascuna d'elles
entre el 1 de juny i el 30 de setembre de 2019. en el supòsit en què la contractació de la persona treballadora
s'hagués produït amb posterioritat a l'30 de setembre de 2019, s'ha de prendre com a referència el mateix
període teòric de crida corresponent a l'exercici 2020.
En el cas en què, com a conseqüència de les restriccions i mesures de contenció sanitària, les persones
referides en l'apartat anterior no puguin desenvolupar ac vitat efec va en el període de crida indicat,
aquestes hauran de ser afectades en aquest moment pels expedients de regulació temporal d'ocupació
vigents a la data d'entrada en vigor d'aquesta norma o autoritzats amb posterioritat a aquesta, i mantenir-se
en aquesta situació ﬁns que ngui lloc la seva reincorporació efec va o, si s'escau, ﬁns a la data d'interrupció
de la seva ac vitat, dins el període esmentat.
Les empreses ndran un termini de quinze dies des de l'afectació, per sol·licitar, si no s'ha fet prèviament, la
incorporació d'aquestes persones a l'ERTO, davant l'autoritat laboral i per a tramitar davant l'en tat gestora
la sol·licitud col·lec va de prestacions per desocupació.

Davant de qualsevol dubte o per completar els con nguts poden contactar amb el nostre despatx.
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Mesures de protecció dels
treballadors autònoms
El Reial decret-llei 11/2021 de mesures urgents per a la defensa de l'ocupació i la reacvació econòmica (BOE 28-05-2021) estableix mesures de protecció per als treballadors autònoms, en l'àmbit de la Seguretat Social:

> A par r de l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms inclosos en el RETA, o al REMAR que vinguessin
percebent el 31 de maig de 2021 alguna de les prestacions per cessament d'ac vitat que preveuen els
ar cles 6 i 7 de Reial Decret llei 2/2021, ndran dret a una exempció de les seves co tzacions a la Seguretat
Social i formació professional, si es manté en alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social
ﬁns al 30 de setembre de 2021, que serà del 90 %, 75 %, 50% i 25% de les co tzacions corresponents a al
mes de juny, juliol, agost i setembre, respec vament. Aquesta exempció és incompa ble amb la percepció
de la prestació per cessament d'ac vitat en qualsevol de les seves modalitats.
> Aquesta nova exempció, també serà d'aplicació als treballadors autònoms que esgo n les prestacions
extraordinàries per cessament d'ac vitat a què es refereix l'ar cle 6 d'aquest RD-llei 11/2020 (per suspensió
temporal de tota l'ac vitat), a par r de la ﬁnalització de les exempcions en la co tzació que preveu
l'esmentat ar cle i ﬁns el 30 de setembre de 2021.
> A par r de l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves
ac vitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de
contenció en la propagació del virus COVID-19, ndran dret a la prestació extraordinària de cessament
d'ac vitat, o man nguin pels mateixos mo us la suspensió de la seva ac vitat iniciada amb anterioritat a
l'esmentada data, ndran dret a una prestació econòmica extraordinària per cessament d'ac vitat, amb una
durada màxima de 4 mesos, ﬁnalitzant l'úl m dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30
de setembre de 2021 si aquesta úl ma data és anterior, segons estableix l'ar cle 6.
Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar aﬁliat i en alta en el RETA o, si s'escau, en el REMAR, al
menys 30 dia naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l'ac vitat, i en tot cas, abans
de la data d'inici de la mateixa quan aquesta s'hagués decretat amb anterioritat a l'1 de juny de 2021, i trobarse al corrent en el pagament de les quotes.
En general, la quan a de la prestació serà de el 70 % de la base mínima de co tzació que correspongui per
l'ac vitat desenvolupada.

S'ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de
tancament d'ac vitat, o abans del 21 de juny quan la suspensió d'ac vitat s'hagués acordat amb anterioritat
a l'1 de juny de 2021 i no s'es gués percebent la prestació extraordinària prevista en l'ar cle 5 del RD-llei
2/2021. En el cas que la sol·licitud es presen fora de termini, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del
mes següent a el de la sol·licitud.
Durant el temps que romangui l'ac vitat suspesa el treballador autònom es man ndrà en alta i quedarà
exonerat de l'obligació de co tzar ﬁns a l'úl m dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura, o ﬁns el
30 de setembre de 2021 si aquesta úl ma data és anterior.
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La prestació és incompa ble, amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per
compte d'altri, tret que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del
SMl; amb la realització d'una altra ac vitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de
la societat l'ac vitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament, amb la percepció d'una prestació de
Seguretat Social excepte aquella que el beneﬁciari vingués percebent per ser compa ble amb la realització
de l'ac vitat que desenvolupava. Per als treballadors per compte propi inclosos en el REMAR serà a més,
incompa ble amb les ajudes per paralització de la ﬂota.
> Els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària
de cessament d'ac vitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'ac vitat, com a conseqüència de resolució de l'autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació
de virus COVID-19 prevista en l'ar cle 5 o en la Disposició transitòria segona del Reial decret-llei 2/2021,
podran percebre la prestació extraordinària prevista en l'ar cle 6 del nou Reial decret-llei durant el
temps que romangui l'ac vitat suspesa i ﬁns a l'úl m dia del mes següent què s'acordi l'aixecament de les
mesures o ﬁns al 30 de setembre de 2021 si aquesta úl ma data és anterior.
> En relació a la prestació per cessament d'ac vitat compa ble amb el treball per compte propi:
A par r d'l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent la
prestació per cessament d'ac vitat compa ble amb el treball per compte propi que regula l'ar cle 7 de RDllei 2/2021 i no haguessin esgotat els períodes de prestació que preveu l'ar cle 338.1 del Text refós de la
Llei General de la Seguretat Social, podran con nuar percebent ﬁns al 30 de setembre de 2021, sempre
que, durant el segon i tercer trimestre del 2021, compleixin els requisits establerts.
Així mateix, a par r de l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per
cessament d'ac vitat "ordinària" (prevista en ar cle 327 del Text refós de la Llei General de la Seguretat
Social), sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l'ar cle 330.1 de la norma,
inclòs el de tenir cobert el període mínim de co tzació i compleixin els requisits. El dret a la percepció
d'aquesta prestació ﬁnalitzarà el 30 de setembre de 2021.
L'accés a la prestació exigirà acreditar, en el segon i tercer trimestre de l'any 2021, una reducció dels
ingressos computables ﬁscalment de l'ac vitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el
segon i tercer trimestre del 2019; així com no haver ob ngut durant el segon i tercer trimestre de 2021 uns
rendiments nets superiors a 7.980 euros.

Qui a 31 de maig de 2021 vingués percebent la prestació prevista en l'ar cle 7 de Reial decret-llei 2/2021,
només podrà tenir dret a la nova prestació si no hagués consumit en aquella data la totalitat del període
previst a l'ar cle 338.1 del TRLGSS.
> Els treballadors autònoms que exerceixen ac vitat i el 31 de maig de 2021 vinguessin percebent
alguna de les prestacions de cessament d'ac vitat previstes en els ar cles 6 i 7 del RD-llei 2/2021 i no
puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d'ac vitat prevista en l'apartat anterior (prestació per
cessament d'ac vitat compa ble amb el treball per compte propi), podran accedir a la prestació
extraordinària de cessament d'ac vitat regulada en l'ar cle 8 de el nou Reial decret-llei, a par r de l'1 de
juny de 2021 , sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest úl m.
Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les co tzacions
al RETA o en el REMAR com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020, no tenir
rendiments nets computables ﬁscalment procedents de l'ac vitat per compte propi en el segon i tercer
trimestre del 2021 superiors a 6.650 €, i acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos
computables ﬁscalment de l'ac vitat per compte propi inferiors als del primer trimestre del 2020.

La quan a de la prestació serà de el 50% de la base mínima de co tzació que correspongui per l'ac vitat
desenvolupada.
La prestació extraordinària per cessament d'ac vitat podrà començar a meritar amb efectes d'1 de juny de
2021 a les sol·licituds presentades durant els primers 21 dies naturals de juny, i ndrà una durada màxima
de 4 mesos. En cas contrari, els efectes queden ﬁxats en el primer dia del mes següent a el de la presentació
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de la sol·licitud i la durada no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.
El treballador autònom, durant el temps que es gui percebent la prestació haurà de romandre en alta en el
règim especial corresponent i ingressar a la TGSS la totalitat de les co tzacions aplicant els pus vigents a
la base de co tzació corresponent.
La mútua col·laboradora o, si escau, l'Ins tut Social de la Marina, abonarà al treballador autònom juntament
amb la prestació per cessament en l'ac vitat, l'import de les co tzacions per con ngències comunes que li
hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap ac vitat, en
aplicació del que disposa l'ar cle 329 del TRLGSS.
> Es manté la prestació extraordinària de cessament d'ac vitat per als treballadors de temporada es pot
sol·licitar entre el 28 de maig de 2021 i el mes d'agost de 2021, amb una regulació similar a la de l'anterior
Reial decret-llet però ampliant el període màxim de referència.
La prestació podrà començar a meritar amb efectes d'1 de juny de 2021 i ndrà una durada màxima de 4
mesos, sempre que la sol·licitud es presen dins dels primers 21 dies naturals de juny. En cas contrari els
efectes queden ﬁxats a l'endemà de la presentació de la sol·licitud, i la durada no podran excedir de el 30 de
setembre de 2021.

La quan a de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base mínima de co tzació que correspongui per
l'ac vitat exercida en el RETA o, si s'escau, en el REMAR.
Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg
dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el RETA o en el REMAR durant un mínim de 4 mesos i un
màxim de 7 mesos en cadascun dels anys.
Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a
desembre de 2018 i 2019 sempre que, d'haver estat d'alta en un règim de seguretat social com a
treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies a al llarg d'aquests dos anys.
Per tenir dret a la prestació cal complir determinats requisits, com ara no obtenir durant el segon i tercer
trimestre de l'any 2021 uns ingressos nets computables ﬁscalment que superin els 6.650 euros., i estar al
corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de co tzar, romanent el treballador en situació d'alta o
assimilada a l'alta.
Davant de qualsevol dubte o per completar els con nguts poden contactar amb el nostre despatx.
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