
R.D.L 30/2020 mesures socials defensa ocupació 

 

A) PER LES EMPRESES 

1- PRORROGA AUTOMÀTICA ERTES actius FINS 31-1-2021 

2- ERTES per impediments a l’activitat o noves restriccions , exempció seguretat social 

del 100% ( si tenen – de 50 treballadors) 

3- ERTES per empreses que veuen en virtut de normativa legal limitada el normal 

desenvolupament de la seva activitat reducció 100% seguretat social octubre, 

90%novembre, 85% desembre i 80% gener ( si – 50 treballadors) 

4- ERTES per causes econòmiques i organitzatives vinculades al COVID-19 prorrogables 

fins 31-1-2021 prèvia sol·licitud 

5- Si es reben exoneracions de seguretat social cal salvaguardar l’ocupació per un nou 

període de 6 mesos 

6- Durant l’erte impossibilitat de fer hores extres o externalitzar excepte prova de que no 

es pot cobrir la feina amb el personal en erte 

7- Obligació de l’empresa de presentar nova sol·licitud de prestació col·lectiva de l’atur 

dels treballadors afectats per l’erte a presentar abans del 20 d’octubre 

8- També poden acollir-se a aquesta ajuda aquelles empreses amb una activitat de les 

que apareixen com annex al BOE ( disposició addicional primera) i amb ERTE 

prorrogat fins a 31-1-2021 quedaran exonerades en un 85% del pagament de la 

seguretat social 

B) PELS TREBALLADORS 

9- Els treballadors afectats per l’erte cobraran el 70% de la base reguladora fins a 31-1- 

2021 

10- Pels treballadors la prestació contarà com a atur consumit ( excepte pel que iniciïn 

l’erte a partir d 1 d’octubre) però aquest consum d’atur no es tindrà en compte si la 

situació d’atur es produeix abans del 1-1-2022 

11- Treballadors fixes discontinus tindran dret a una prestació extraordinària quan acabin 

l’erto per que finalitza el període d’activitat i segueixin desocupades i sense dret a 

atur fins 31-1-2021 

12- A partir d’ara el treball a temps parcial durant l’erto no reduirà la prestació 



13- Si fins ara s’ha estat afectat per un erto i la prestació s’ha vist reduïda pel fet de 

realitzar alguna altre activitat remunerada no afectada per erto el treballador podrà 

demanar una compensació, el temps per demanar aquesta compensació acaba el 30- 

6-2021 ( es resoldrà en 1 mes i el silencia es considera desestimació) 

14- Els treballadors afectats per erte o mesures de suspensió seran col·lectiu prioritari 

alhora d’acollir-se a mesures formatives 

 

C) PELS AUTÒNOMS 

1- A PARTIR DEL 1-10-2020 Si es veuen obligats a suspendre l’activitat per noves mesures 

covid podran rebre una ajuda equivalent al 50% base mínima cotització 

 

o Alta seguretat social autònoms 30 dies abans de la suspensió 

o Al corrent del pagament de quotes 

L’import de la prestació incrementa un 20% en cas de famílies nombroses i 

monoparentals 

Si conviuen mes d’una persona amb vincles familiars amb dret a l’ajuda 

d’autònoms aquesta serà del 40% per cada una d’elles 

Durant el període de tancament el treballador mantindrà l’alta d’autònoms però 

estarà exonerat de pagament 

 

Incompatible l’ajuda amb treball per compte aliena excepte si salari per treball per 

compte aliena no supera 1,25 el salari mínim interprofessional 

 

El reconeixement de la prestació haurà de demanar-se dins els 15 dies següents a 

l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament 

Les sol·licituds presentades fora de termini donaran drets des de la data de 

presentació, però el treballador quedarà exonerat del pagament des del primer dia 

que l’autoritat governamental ordeni el tancament però aquest període no es 

considerarà en aquest cas com a cotitzat 

 

2- NOVA PRESTACIÓ EXTRAORDIANRIA PER AUTONOMS QUE 



o Estan d’alta i al corrent de pagament de cotitzacions 

o No tenen dret a la prestació pe suspensió de l’activitat per no tenir carència 

suficient 

o No tenir ingressos superiors al salari mínim interprofessional 

o Patir en el 4 trimestre una caiguda de facturació d’almenys un 50% respecte al 

primer trimestre del 2020 ( o la part proporcional si no es complert) 

o L’ajut serà idèntic al previst en l’apartat anterior per suspensió i es perllongarà 

4 mesos si es presenta abans del 15 d’octubre sino des que es demana fins a 

31-1-2021 

 

3- TREBALLADORS DE TEMPORADA 

o AUTONOMS que l’únic treball remunerat al 2018 y 2019 va ser de juny a 

desembre a tal efecte es considerarà aquell que les cotitzacions en aquests 2 

anys siguin inferiors a 120 dies entre 1-6-2018 i 31-12-2020 i sense cap altre 

entre març i maig 2020 sense presentacions de gener a juny 2020 i amb 

ingressos inferiors a 23.275 euros 

o En aquest cas es rebrà el 70% de la base mínima de cotització ( cal estar al dia 

en pagaments de seguretat social) sense obligació de pagament a la seguretat 

social però constant com a cotitzats aquest període 

 

4- CONTINUITAT DE LES AJUDES 

 

Si es gaudia de l’ajuda prevista en el Real Decret llei 24/2020, de 26 de juny, es podrà 

continuar amb l’ajuda fins a 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre es 

mantinguin les condicions que varen motivar la concessió 

 

Els autònoms que no l’havien rebut podran demanar la de cessament si havien rebut fins a 30 

de juny l’ajuda prevista en el RDL 8/2020 y acreditin una caiguda del 75% en relació al mateix 

període del 2019 no tenir durant el període indicat rendiments nets superiors a 5.818,75 

euros. Sense que l’ingrés mensual pugui superar els 1.939,58 

 



D) COL.LECTIUS ESPECIALMENT VULNERABLES 

Dret a percebre el bones social pels subministraments habitatge habitual 

Bonificació aranzels notarials i de registre per les novacions de préstecs Leasing etc... 

previstos en el RD 26/2020 

Es regulen també qüestions relacionades amb el mínim vital, les pensions no 

contributives, el dret habitacional 

E) ALTRES 

ES Regula el règim sancionador i la capacitat de comprovar la correcta aplicació dels 

barems per accedir a les ajudes en especial a partir del març del 2021 


