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BUTLLETÍ ESPECIAL COVID-19
NUM: 8

EL GOVERN ARRIBA A UN ACORD AMB ELS AGENTS SOCIALS PER
PRORROGAR ELS BENEFICIS DELS ERTO FINS AL 30 DE SETEMBRE

Olot 26 de juny de 2.020.

 

L'acord preveu exoneracions de quotes a la Seguretat Social segons la mida de
l'empresa i la reactivació de la seva activitat. A més, estableix mecanismes de
protecció per a l'ocupació.

L'informem que els Ministeris de Treball i Economia Social i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han
acordat amb data de 25 de juny, en el marc del diàleg social, amb els agents socials les noves condicions
que permetran d'estendre els beneficis dels ERTO fins al pròxim 30 de setembre.

L'acord, que es traslladarà a la reunió del Consell de Ministres del 26 de juny, preveu beneficis en les
cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors, garanties per al manteniment de l'ocupació i
mecanismes de flexibilitat perquè les empreses s'adaptin als nous escenaris segons evolucioni la crisi
sanitària.

Exoneracions de quotes

L'acord inclou diferents exoneracions per a les empreses, segons la seva situació. En el cas de les empreses
que estan en situació de força major parcial, l'acord fins a setembre manté l'esperit del vigent, bonificant
més les cotitzacions dels treballadors activats que dels suspesos.

D'aquesta manera, per a empreses amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració del 60% de les
cotitzacions socials dels seus treballadors activats en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als
treballadors que continuïn suspesos.

Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i
del 25% per als no activats.

D'altra banda, les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de
transició fins al 30 de setembre. Dins d'elles, les que compten amb menys de 50 treballadors tindran una
exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus empleats del 70%, 60% i 35% al juliol, agost i setembre,
respectivament. Per a les empreses de 50 treballadors o més, les exoneracions passarien a ser del 50%,
40% i 25%, al juliol, agost i setembre, respectivament.

Aquests ERTO es tramitaran comptant amb l'informe preceptiu de la Inspecció de Treball i després



GESTORIA CASTELLS, S.L.P.
www.gestoriacastells.cat/

Pàgina 2 de 3

d'haver informat els representants legals dels treballadors, tal com regula l'article 47 de l'Estatut dels
Treballadors.

Salvaguarda per a l'ocupació

Les empreses que s'acullin a les exoneracions previstes en cas d'ERTO, hauran de mantenir l'ocupació
durant un període de sis mesos.

Durant un ERTO en vigor, les empreses no podran efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir
dividends. Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals.

Els treballadors de les empreses que s'acullin a aquests ERTO no podran realitzar hores extra. No estarà
permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través d'ETT, ni que
estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTO.

Protecció per desocupació

Els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació derivats de la Covid-19, tant de
força major total o parcial com basats en causes productives o els tramitats en cas de rebrot, gaudiran de
la protecció reforçada prevista en l'anterior acord: se'ls reconeixerà la prestació encara que no acreditin
període de cotització previ i se'ls aplicarà el comptador a 0.

 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
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Govern i autònoms acorden
d’estendre les ajudes fins al 30 de
setembre

Els beneficiaris de la prestació extraordinària tindran exempcions en les quotes
fins al 30 de setembre. Es facilita l'accés al cessament d'activitat ordinari per als
treballadors autònoms la facturació dels quals s'hagi vist especialment afectada.
Es crea una ajuda per als autònoms de temporada

L'informem que el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha consensuat amb
les principals associacions de treballadors autònoms (ATA, UPTA i UATAE) l'extensió de les ajudes a
aquest col·lectiu pels efectes de la COVID-19 fins al pròxim 30 de setembre.

En concret, les mesures inclouen una pròrroga de l'exempció de les quotes de la Seguretat Social per als
treballadors autònoms que estiguessin percebent la prestació extraordinària, que incloïa una ajuda
econòmica i una exempció de les quotes. Així, aquests treballadors no pagaran la quota de juliol i tindran
una exempció del 50% a l'agost i del 25% al setembre.

A més, els beneficiaris de la prestació extraordinària podran sol·licitar la prestació ordinària per
cessament d'activitat, sempre que acreditin una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre
del 2020 respecte al mateix període de l'any anterior, entre altres requisits. Per a això, no necessitaran
esperar que s'acabi el trimestre sinó que poden sol·licitar la prestació ordinària quan estimin que
compleixen els requisits i acreditar-los documentalment una vegada finalitzi el trimestre.

Entre les noves mesures també inclou una prestació extraordinària pels treballadors autònoms de
temporada.

Més de 1,4 milions d'autònoms tenen ara concedida la prestació extraordinària (equivalent al 70% de la
base reguladora). Aquesta mesura es va aprovar al març passat per protegir la falta o minvament
considerable d'ingressos dels autònoms en la situació excepcional provocada per la COVID-19 i contribuir
a la supervivència del seu negoci.

 


