
El Ministeri d'Inclusió acorda amb els autònoms
prorrogar les ajudes fins al 31 de maig

        El Govern acorda amb els agents socials
prorrogar els ERTO fins al 31 de maig



La suspensió extraordinària de la prestació

d'activitat està destinada a autònoms amb

suspensió temporal de totes les seves

activitats com a conseqüència de la decisió

de les autoritats administratives competents

per a la contenció de la pandèmia de COVID-

19.  L'import de la prestació és el 50% de la

base mínima de cotització, una quantitat que

s'incrementa en un 20% si l'autònom és

membre d'una família nombrosa. L'autònom

estarà exempt de pagar les quotes a la

Seguretat Social, tot i que aquest termini

comptarà com a cotitzat i, si escau, serà

compatible amb els rendiments del treball

fins a 1,25 vegades l'SMI

Ho podran demanar els treballadors, la facturació

dels quals, en el primer semestre del 2021 caigui
un 50% (abans del 75%), en comparació amb el

segon semestre del 2019. L'import d'aquesta

prestació és l'import que correspon a la seva base

de cotització.

 

 

 

 

El Ministeri d'Inclusió,

Seguretat Social i

Migracions ha arribat a

un principi d'acord

amb les principals

associacions

d'autònoms (ATA,

UPTA i UATAE) per

prorrogar fins al 31 de

maig les prestacions

posades en marxa per

pal·liar la situació

d'aquest col·lectiu

com a conseqüència

de la pandèmia de

COVID-19. L'acord

comporta la pròrroga

de les ajudes

existents, amb

lleugeres

modificacions.



Podran sol·licitar ajuda extraordinària aquells que no compleixin

els requisits per a aquesta prestació o el cessament ordinari.

L'import de la prestació és del 50% de la base mínima de

cotització i també està exonerat de pagar les quotes i compluta

com a cotitzat. El límit d'ingressos en el primer semestre, per a

aquest cas, és d'1,2 vegades l'SMI.

Finalment, també es manté la prestació per a autònoms de

temporada, que és el 70% de la base mínima i requereix no tenir

ingressos superiors als 6.650 euros en el primer semestre de

2021.



El Govern ha

arribat a un

nou acord amb

els agents

socials per

prorrogar els

ERTO de l'1 de

febrer al 31 de

maig, en

condicions

similars a les

existents fins

ara.

Manteniment de la protecció

Nous ERTO.

Simplificació tràmits

S'utilitzen criteris objectius més generosos per

determinar els sectors exonerats. Implica

protegir a empreses que donin ocupació a

gairebé 50.000 treballadors

Es poden demanar els ERTO per limitacions o
per impediment en idèntics terminis de

tramitació.

Els ETOP es continuaran beneficiant de la

simplificació de tràmits, com de tramitar una

pròrroga.

No s'haurà de demanar un nou expedient

davant l'autoritat laboral per passar de la

modalitat d'impediment a limitació, i a la

inversa. Només caldrà enviar una
comunicació a l'autoritat laboral i als

representants dels treballadors.

 

 

Tampoc serà necessari enviar una nova

sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE



Mesures d'acompanyament
Manteniment de l'ocupació en un nou període de 6 mesos més a partir del

compliment del que recollia el RD 30/2020

Es mantenen els límits de distribució de dividends i transparència fiscal,

els límits de les hores extraordinàries i l’externalització de l'activitat

subcontractada, la prohibició de l'acomiadament i la interrupció dels

contractes temporals.

Mecanismes de protecció
 Continua aplicant-se l'exempció del període de carència,  el 70% de la

base reguladora per qui hagi consumit més de 180 dies, beneficis a les

persones treballadores fixes-discontinues, millora de protecció a les

persones afectades per ERTE amb contracte a temps parcial



Sectors ultra protegits

Impediment del
desenvolupament de l'activitat

Limitacions

Son els indicats en la llista de codi CNAE i la

seva cadena de valor. Afegint 5530, 7734 i

9604.

CNAE entre abril i desembre no hagin

recuperat activitat en % inferior al 70% i un %

d'afiliats a ERTO del 15%

85% per empreses amb menys de 50
treballadors i 75% amb més de 50
treballadors
 

100% en període de tancament de les
empreses de menys de 50 treballadors i 90%
per empreses amb més de 50 treballadors.
 

Seran decreixents i comencen:  100% en

període de tancament de les empreses de

menys de 50 treballadors i 90% per

empreses amb més de 50 treballadors.

Exoneracions

aplicables


