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Resum del V ASDE - Reial Decret-Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre 
mesures urgents per la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i 
la protecció dels treballadors autònoms.  

 

Avui s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, que recull, entre altres, el 
contingut del V ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo) aconseguit el passat 26 de maig, 
i on es reflecteixen el conjunt de mesures necessàries per defensar l’ocupació i garantir la 
viabilitat futura de les empreses. 

 

Aquest V ASDE té els següents objectius:  

1. Prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat que s’han adoptat des de l’inici de la 
crisi sanitària, incloses les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les 
cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses. 

2. Prorrogar les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació de les 
treballadores i treballadors. 

3. Prorrogar totes aquelles mesures complementàries de protecció de l’ocupació 
necessàries per garantir l’estabilitat, evitant acomiadaments i la destrucció de llocs de 
treball.  

 

Aquest nou reial decret llei també inclou altres matèries com ara:  

 Impulsar la renovació dels contractes dels professorat associat a les Universitats. 
(Disposició addicional 5ª).  

 Pròrroga del Pla MECUIDA. (Disposició addicional 6ª).  
 Una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social per a la contractació 

indefinida de les persones amb capacitat intel·lectual límit. (Disposició final primera). 
 Mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari. (Disposició final 

segona). 
 Mantenir fins el 30 de setembre de 2021, la prestació per cessament d’activitat per 

aquelles treballadores i treballadors autònoms que reuneixin les condicions per a 
aquesta percepció i la possibilitat d’exempció en la cotització d’aquests col·lectiu. (Títol 
II).  

 

Contingut del V ASDE (títol I) 

Pròrroga dels expedients de regulació temporal fins el 30 de setembre de 2021. (Article 1). 

Els expedients de regulació temporal d’ocupació (tant els de força major basats en causes 
relacionades amb la situació pandèmica, com els d’impediment) vigents a 28 de maig de 2021 
es prorrogaran automàticament fins el 30 de setembre de 2021. 
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Ara bé, a aquests expedients, des de l’1 de juny i fins el 30 de setembre, els hi serà d’aplicació 
els següents percentatges d’exoneració:   

1. Pel que fa a les persones treballadores de les empreses de menys de 50 persones 
treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, l’exempció de l’aportació 
empresarial meritada serà la següent: 

a. Juny i juliol: 85% 
b. Agost i setembre: 75% 

 
2. Pel que fa a les a les persones treballadores de les empreses de més de 50 persones 

treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, l’exempció de l’aportació 
empresarial meritada serà la següent: 

a. Juny i juliol: 75% 
b. Agost i setembre: 65% 

 

Nous expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment i limitacions que es 
produeixin a partir del 28 de maig de 2020. (Article 2). 

Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran 
sol·licitar un expedient de regulació d’ocupació per impediment o limitacions en la seva 
activitat.  

 

Pròrroga dels continguts complementaris de les mesures extraordinàries. (Article 3). 

 Als expedients de regulació temporal d’ocupació basats en causes ETOP vinculades a 
la Covid-19 (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció), iniciats després 
del 28 de maig de 2021 i fins el 30 de setembre de 2021: se’ls hi aplicarà l’article 3 del 
RD-Llei 30/2020, de 29 de setembre. 
 

 Als expedients de regulació temporal d’ocupació basats en causes ETOP vinculades a 
la Covid-19, iniciats abans del 28 de maig de 2021 i fins el 30 de setembre de 2021: 
se’ls hi aplicarà l’article 3.4 del RD-Llei 30/2020, de 29 de setembre. 
 

En aquest enllaç trobareu el resum del contingut de l’article 3 del RD-Llei 30/2020 al que fa 
referència aquest apartat: 

http://ugt-cat.net/subdominis/premsa/RD_ampliacio_ERTO_RESUM.pdf 

 

Pròrroga de les mesures extraordinàries de protecció de les persones treballadores.  

(Article 4).  

Es continuaran aplicant fins el 30 de setembre de 2021, les següents mesures de protecció per 
desocupació: 
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 Cobraran prestació d’atur tots els treballadors i treballadores afectats per un ERTO, 
encara que no tinguin el període mínim de cotització. (Els 12 mesos cotitzats en els 
últims 6 anys.) 
 

 La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora de 
la persona treballadora que no veurà disminuïts els seus ingressos.  
 

 Les persones treballadores afectades per un ERTO mantindran el "comptador a zero" en 
cas que siguin afectades per un acomiadament objectiu, individual o col·lectiu, o un altre 
basat en qualsevol causa, que sigui declarat improcedent, durant l'any 2021, o si 
s'extingeix el seu contracte temporal dins d'enguany.  
 

Incorporació efectiva i aplicació dels ERTO a les persones amb contracte fix-discontinu o a les 
persones que realitzen treballs fixes i periòdics que es repeteixin en dates concretes. 
(Disposició addicional 2ª).  

Les empreses han d’incorporar efectivament a les persones amb contracte fix-discontinu o a 
les persones que realitzen treballs fixes i periòdics que es repeteixin en dates concretes durant 
el període teòric de crida, entès com aquell corresponent al treball efectiu desenvolupat per 
cada una d’aquestes persones entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2019.  

Si el treballador o treballadors hagués estat contractat després del 30 de setembre de 2019, 
s’agafarà com a referència el mateix període teòric de crida però de l’any 2020. 

Si aquests treballadors i treballadores no poden desenvolupar la seva activitat com a 
conseqüència de les restriccions i mesures de contenció sanitària,  hauran d’estar afectats i 
afectades pels expedients de regulació temporal d’ocupació vigents i mantenir-se en aquest 
fins que puguin reincorporar-se a la seva activitat efectiva.  

La prestació extraordinària reconeguda per a aquests col·lectiu segueix sent vigent.  

 

Exoneracions en matèria de Seguretat Social (Disposició addicional 4ª).  

Les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social que desenvolupem en el següent 
apartat, no tindran efectes per les persones treballadores; per tant durant aquests períodes 
d’inactivitat seran considerats com efectivament cotitzats a tots els efectes.  

 

Empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal 
d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació de l’activitat. (Disposició addicional 1ª).  

Són totes aquelles empreses que tinguin ERTO prorrogats automàticament fins el 30 de 
setembre de 2021 i l’activitat de les quals estigui en aquest llistat de CNAE: 

710 Extracció de minerals de ferro.  

1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris.  
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1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.  

1820 Reproducció de suportes gravats.  

2051 Fabricació d’explosius.  

2441 Producció de metalls preciosos.  

3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.  

3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.  

3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.  

4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.  

4634 Comerç a l’engròs de begudes.  

4637 Comerç a l’engròs de cafè, té, cacau i espècies.  

4932 Transport per taxi.  

4939 Tipus de transport terrestre de passatgers.  

5010 Transport marítim de passatgers.  

5030 Transport de passatgers por vies navegables interiors.  

5110 Transport aeri de passatgers.  

5223 Activitats annexes al transport aeri.  

5510 Hoteles i allotjaments similars.  

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.   

5530 Càmpings i aparcaments per caravanes.  

5590 Altres allotjaments.   

5610 Restaurants i llocs de menjar.   

5630 Establiments de begudes.   

5813 Edició de diaris.  

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.  

7420 Activitats de fotografia.  

7711 Lloguer de vehicles i vehicles de motor lleugers.   

7722 Lloguer de cintes de vídeo y discos. 

 7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.  

 7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.   

7911 Activitats de les agències de viatges.  
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7912 Activitats dels operadores turístics. 

7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb les mateixes.   

8219 Activitats de fotocopies, preparació de documents i altres activitats especialitzades 
d’oficina.  

8230 Organització de convencions i fires de mostres.   

9001 Arts escèniques.  

9002 Activitats auxiliares a las arts escèniques.  

9004 Gestió de sales d’espectacles.   

9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.  

9200 Activitats de jocs d’atzar i apostes.   

9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.   

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.   

9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.   

9604 Activitats de manteniment físic. 

 

 

Exoneracions previstes: 

1. Exoneracions en l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat 
Social entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2021: se’n beneficiaran les empreses que 
tinguin un ERTO prorrogat automàticament fins el 30 de setembre i que la seva activitat 
estigui inclòs en el llistat CNAE, així com aquelles empreses que s’hagin considerat com 
a integrants de la cadena de valor o dependents directament. 
 

2. Exoneracions en relació a les persones treballadores afectades per l’ERTO: 
a. Si les empreses reinicien l’activitat a partir de l’1 de juny de 2021 o l’han 

reiniciat des de l’entrada en vigor del RD-Llei 18/2020, de 12 de maig: 
i. El 95% de l’aportació empresarial meritada durant el juny, juliol, agost i 

setembre de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones 
treballadores o assimilades en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 
de febrer de 2020. 
 

ii. El 85% de l’aportació empresarial meritada durant el juny, juliol, agost i 
setembre de 2021, quan l’empresa hagués tingut més de 50 persones 
treballadores o assimilades en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 
de febrer de 2020. 

 



Resum del V ASDE - Mesures urgents per la defensa de 
l’ocupació, la reactivació económica i la protecció dels 
treballadors autonòms.  
28 de maig de 2021 
 

6 
 

b. Si les empreses tenen les seves activitats suspeses entre l’1 de juny i el 30 de 
setembre de 2021: 

i. El 85% de l’aportació empresarial meritada durant el juny, juliol, agost i 
el 70% durant el mes de setembre de 2021, quan l’empresa hagués 
tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades en situació 
d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. 
 

ii. El 75% de l’aportació empresarial meritada durant el juny, juliol, agost i 
el 60% durant el mes de setembre de 2021, quan l’empresa hagués 
tingut més de 50 persones treballadores o assimilades en situació d’alta 
a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. 

 

 


