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PRÒRROGA DELS ERTO I ELS AJUTS 

ESPECIALS ALS AUTÒNOMS FINS AL 

30 DE SETEMBRE 

 

Al BOE del dia 28.05.2021 es troba publicat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de 

maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació 

econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que inclou la pròrroga dels 

Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre de 2021. 

Aquestes són les principals novetats: 

 
 

I. ERTO: LIMITACIÓ I IMPEDIMENT 

Els ERTO per limitació d'activitat incorporen un nou esquema d'exoneracions: 

a) Empresa amb menys de 50 treballadors: del 85% al juny i juliol, i del 75% a 

l'agost i setembre. 

 

b) Empresa amb 50 treballadors o més: del 75% al juny i juliol i del 65% a l'agost i 

setembre. 

Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat, en els pròxims 

quatre mesos, en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions 

administratives per a lluitar contra la pandèmia, podran sol·licitar un ERTO 

d'impediment. Tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social 

durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021: 

a) Empresa amb menys de 50 treballadors: del 100% durant el període de 

tancament. 

 

b) Empresa amb 50 treballadors o més: del 90% durant el període del tancament. 
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Simplificació de tràmits: 

Les empreses que siguin titulars d'un ERTO per impediment o limitació, autoritzat 

abans o durant la vigència d'aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou 

expedient davant l'autoritat laboral per a passar de l'un a l'altre per a accedir a les 

exoneracions derivades d'una modulació de les restriccions sanitàries que els facin 

situar-se en impediment d'activitat des d'una limitació a aquesta, o viceversa. 

Bastarà que remetin una comunicació en tal sentit a l'autoritat laboral que hagi 

dictat la resolució corresponent a l'ERTO del qual és titular, i a la representació de 

les persones treballadores, per a accedir als beneficis. Tampoc serà necessari que 

remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE. No obstant això, per 

a l'aplicació de les corresponents exempcions s'haurà de presentar la corresponent 

declaració responsable davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

II.   PRÒRROGA DE LES AJUDES ALS AUTÒNOMS 

 

S'inclouen exoneracions de les quotes a la Seguretat Social, durant els pròxims quatre   

mesos, per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el període 

anterior. El tant per cent exonerat variarà depenent del mes: 
 
 

  Juny: 90%, 

  Juliol: 75%, 

  Agost: 50%, 

  Setembre: 25%. 
 

III.  PRESTACIONS PER A AUTÓNOMOS 

 

1. Continua la prestació extraordinària per suspensió d'activitat, dirigida a 

aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva 

activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives 

competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19. 

 

La quantia de la prestació s'eleva al 70% de la base mínima de cotització. 

 

A més, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, 

encara que aquest període li comptarà com cotitzat i, en el seu cas, serà 

compatible amb ingressos del treball per compte d'altri fins a 1,25 vegades 

l'SMI. 

 

2. Es manté la prestació compatible amb l'activitat per a aquells treballadors 

autònoms que, reunint el requisit de manca per a accedir a la prestació ordinària 

de cessament d'activitat, compleixin dues exigències addicionals: 
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a) La facturació del segon i tercer trimestre 2021 caigui el 50%, enfront del segon i 

tercer trimestre de 2019; 

 

b) No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre 2021 uns rendiments nets 

computables fiscalment superiors a 7.980 euros (1,2 vegades l'SMI). 

 

Els qui no compleixin els requisits per a accedir a aquesta prestació ni al 

cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària. La quantia de 

la prestació és del 50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat 

d'abonar les quotes i computa com cotitzats. 

Requisits: 

a) Acreditar una caiguda d'ingressos del 50% (els ingressos del segon i tercer 

trimestre de 2021 han de ser inferiors als del primer trimestre de 2020); 

 

b) No tenir uns rendiments nets computables en aquests sis mesos de 2021 

superiors a 6.650 euros (equivalent al SMI acumulat entre el segon i tercer 

trimestre de 2021). 

 

3. Es manté, adaptant el període de referència (que s'amplia a set mesos), la 

prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i 

requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el segon i tercer trimestre 

de 2021 (equivalent al SMI acumulat en dos trimestres). 

 

IV.  PRÒRROGA DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L’OCUPACIÓ 

 

Les empreses que s'acullin a les exoneracions associades als ERTO COVID-19 hauran 

de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada, subjecte a les 

limitacions existents fins al moment: límits al repartiment de dividends, transparència 

fiscal, impossibilitat de realització d'hores extraordinàries i externalitzacions de 

l'activitat, prohibició de l'acomiadament i la interrupció dels contractes temporals. 

 

Si desitja conèixer amb detall o major precisió l'abast de les novetats introduïdes, no 

dubti a contactar amb el Departament Laboral de BUFET HABEAS. 

Quedem a la seva disposició. 

Una cordial salutació. 


