
 

 

El BOE acaba de publicar el RDL 24/2020 en relació a la reactivació de l’ocupació, protecció 

del treball i protecció del treballador autònom. 

 

1- AUTONOMS QUE HAN ESTAT PERCEBENT AJUT:  

BONIFICACIÓ ALS AUTÒNOMS QUE VENIEN COBRANT L’AJUT DE “PRESTACIÓ 

EXTRAORDINÀRIA POR CESSAMENT ‘’ (Ja sigui per tancament o per caiguda de facturació de 

més d’un 75% respecte al mes anterior) podran optar: 

- Per perllongar l’ajut només si la facturació durant el 3er trimestre del 2020 ha caigut 

un 75% respecte al 3er trimestre del 2019 i sempre que els ingressos durant el 3er 

trimestre del 2020 no superin els 5.818,75 euros  o els 1.939,58 euros mensuals. 

Aquest ajut es perllongarà com a màxim fins 30-9.  Hi cap l’opció de renunciar a la 

prestació abans de 31 d’agost 2020 i la renúncia sortirà efectes al mes següent o 

retornar la prestació abans que li sigui reclamada. 
 

- Aquells que venien rebent la prestació i no vulguin o puguin perllongar-la podran 

acollir-se a la bonificació de les quotes d’autònoms del 100% de la quota de juliol, 

50% de la d’agost i 25% de la de setembre.  

 

 2-  EMPRESES AMB ERTE:  

- EN RELACIÓ A LES EMPRESES QUE HAVIEN TRAMITAT UN ERTO PER FORÇA MAJOR 

basat en l’article 22 del RDL 8/2020 sol·licitat abans de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei  

o Reincorporaran el personal en la mesura que el necessitin, potenciant ajustos 

de reducció de jornada si cal. 

o Comunicaran la renúncia a ERTO en 15 dies des dels efectes. 

o No podran fer hores extres, externalitzar ni contractar ( excepte si proven que 

els treballadors en suspensió no poden per formació o capacitació realitzar les 

tasques que requereix la nova contractació) 



 

o Podran reconvertir l’Erto per força major en un de suspensió o reducció de 

jornada per causes econòmiques tècniques, organitzatives i de producció. 

- Per aquelles empreses que la seva activitat continua suspesa la bonificació de les 

quotes de seguretat social serà del 70% al juliol, 60% a l’agost i 35% al setembre ( si 

tenen + de 50 treballadors els % seran de 50, 40 i 25% respectivament). 

 

 

- EN RELACIÓ A LES EMPRESES QUE HAVIEN TRAMITAT UN ERTE DE SUSPENSIÓ O 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I 

DE PRODUCCIÓ article 23 llei 8/2020 

Tindran les mateixes limitacions a la contractació que hem detallat en els ertos per 

força major. 

 

- En les empreses de + de 50 treballadors en ambos casos no es podran pagar 

dividends a menys que s’acrediti que s’han retornat les bonificacions a la seguretat 

social. 

 

Si es va tenir un ERTO de suspensió gaudiran d’una reducció de les cotitzacions 

empresarials a la seguretat social  

- Del 60% pels treballadors que reincorporin corresponent a les cotitzacions de juliol, 

agost i setembre ( 40% si es tenen + de 50 treballadors).  

 

- Per aquelles empreses que continuïn amb treballadors en ERTE ja sigui per suspensió 

de l’activitat o per causes econòmiques, tècniques i organitzatives la bonificació de 

les quotes per les cotitzacions de juliol, agost i setembre serà del 35% ( 25% per 

empreses de + de 50 treballadors).  

 

- Caldrà comunicació prèvia a la seguretat social. 

 

 

 



 

 

3-  TREBALLADORS TEMPORADA: 

Els autònoms que als 2 darrers anys en el període de març a octubre havien estat d’alta 

exclusivament en règim d’autònoms almenys 5 mesos i que no hagin estat d’alta enguany ni 

com autònoms ni en règim general ni hagin rebut cap tipus de prestació entre gener i juny 

del 2020, sempre que els seus ingressos durant el 2020 siguin inferiors a 23.275  euros i 

estiguin al corrent de les quotes de seguretat social, podran demanar l’ajut d’autònoms 

equivalent al 70% de la seva base de cotització a partir del 1 de juny per un període màxim 

de 4 mesos. 

 

4- SI ES TORNA A SUSPENDRE L’ACTIVITAT:  

 Les empreses que vegin afectada la seva activitat per noves suspensions o restriccions 

podran bonificar la quota de la seguretat social dels treballadors afectats el 80% durant els 

períodes afectats fins a 30-9 i quan es reincorporin a l’activitat podran gaudir de les 

bonificacions previstes  per les empreses que havien tramitat un erto per força major abans 

de l’aprovació d’aquesta norma. 

 

Barcelona 27-6-2020 

 

 

  


