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AUTÒNOMS. PRINCIPALS NOVETATS INCLOSES AL RD-LLEI 13/2022 I RD-LLEI 14/2022 

 

 NOVES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TREBALLADORS AUTÒNOMS (XARXA) 

A partir del 01.01.2023 han entrat en vigor dos nous mecanismes pels quals un autònom podrà 

percebre dues noves prestacions. 

Hauran de concórrer algunes de les següents circumstàncies: 

1.- CRISI CÍCLICA: L'activarà el Consell de Ministres, quan es detecti una problemàtica 

macroeconòmica general (Ex. Coronavirus), per evitar el tancament de negocis 

2.- CRISI SECTORIAL: L'activarà el Consell de Ministres quan algun sector d'activitat estigui 

travessant problemes (Ex. Agències de viatges pel coronavirus) 

 

 REQUISITS GENERALS:  

 

 Estar d'Alta 

 Al corrent d'obligacions tributàries/Seguretat Social 

 No prestar serveis per compte aliè o per compte propi en una altra activitat no afectada 

pel mecanisme RED 

 No percebre una prestació per cessament d’activitat ordinària 

 No haver complert edat legal de jubilació, llevat que no tingués acreditat el període de 

cotització requerit a aquests efectes. 

 

 REQUISITS ESPECIALS AMB TREBALLADORS AL SEU CÀRREC 

 

 Sol·licitat un ERTE XARXA, i autoritzat la seva aplicació 

 Que l'adopció de les mesures del mecanisme RED afectin el 75% de la plantilla 

 Caiguda d'ingressos durant tres trimestres consecutius del 75% de l'activitat de 

l'empresa en relació amb el mateix període de l'any anterior 

 Els ingressos mensuals del trimestre anterior a la sol·licitud no han d'assolir l'SMI 

 L'empresa ha de complir les obligacions laborals com a conseqüència de l'adopció de 

mesures a l'empara del Mecanisme RED. 

 

 REQUISITS ESPECIALS SI NO TÉ TREBALLADORS AL SEU CÀRREC 

 

 Caiguda d’ingressos durant dos trimestres consecutius del 75% de l’activitat de 

l’empresa en relació al mateix període de l’any anterior. 
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 Ingressos mensuals del mes anterior a la sol·licitud de la prestació que no arribin 

al SMI 

 

 CONDICIONS DE LA PERCEPCIÓ 

 

 Si les causes són cícliques, l'autònom percebrà el 50% de la base reguladora, i la mútua 

es farà càrrec de la meitat del pagament de la quota mensual a la Seguretat Social 

 Si les causes són sectorials, l'autònom en percebrà el 70% de la base reguladora. La 

mútua es farà càrrec de la meitat de la quota. 

 

 DURADA: 

 

 Empreses amb treballadors assalariats: 3 mesos. Possibilitat de pròrroga 

 Empreses sense treballadors assalariats: La que figuri a la sol·licitud. No excedir 6 

mesos 

 

No dubteu a contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació 

que conté aquesta circular. 

 

BUFET HABEAS 

Departament de Dret Laboral 

 

 

 


