Advocats
Graduats Socials
Assessors fiscals
Experts Comptables
Control de Gestió

8 d’octubre del 2020.

PRORROGA DELS ERTO'S PER FORÇA MAJOR, NOUS ERTOS
D’IMPEDIMENT I LIMITACIÓ, I NOVETATS DELS ETOP
(Real D.Ley 30/2020 de 29 setembre)

Carles Ventura i Bertral
Advocat

El passat 30 de setembre es va publicar el Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de
setembre, de mesures socials en la defensa de l’ocupació. L’objectiu d’aquest
Reial Decret és que les empreses puguin continuar fent front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19.
1.- Pròrroga dels E.R.T.O. 1 per Força Major (FM 2)
La primera mesura del Reial Decret Llei 30/2020 ha estat la pròrroga dels ERTO
que les empreses ja tenien tramitats per FM fins el dia 31 de gener de 2021.
Per tant, totes aquelles empreses, que en el seu dia van tramitar l’erto per FM
amb motiu del COVID-19, podran afectar i desafectar els seus treballadors de l’
ERTO en funció de la seva necessitat i organització, fins el 31 de gener.
Canvis importants:
-

A partir del mes d’octubre NO hi haurà exoneració de quotes, per aquests
ERTO’S. 3
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Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (E.R.T.O.)

2

Força Major (F.M.)
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Hi ha algunes empreses que sí podran mantenir l’exoneració de quotes i son aquelles que
l’Estat ha qualificat com a “empreses especialment afectades” que incloem a l’annex.

-

Les empreses que tinguin treballadors en erto han de tornar a tramitar l’atur dels
treballadors.

2.- Nous ertos per IMPEDIMENT i per LIMITACIÓ
2.1.- Erto per IMPEDIMENT
Podran tramitar un NOU erto per IMPEDIMENT, iniciant un expedient de
Regulació i prèvia autorització de l’autoritat laboral, empreses i entitats de
qualsevol sector i activitat afectades per les noves restriccions que hagin adoptat
a partir de l’1 d’octubre
Aquets nous ertos tindran una exoneració del 100%, dels treballadors en
suspensió, en empreses de menys de 50 treballadors i del 90% en empreses de
més de 50 treballadors, durant el període de tancament i com a límit fins el 31 de
gener.
2.2. Erto per LIMITACIÓ
Podran tramitar un NOU erto per LIMITACIÓ, iniciant un expedient de Regulació
d’ocupació i prèvia autorització de l’autoritat laboral, empreses i entitats de
qualsevol sector i activitat que vegin limitat el desenvolupament normal de la
seva activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les
autoritats.
Els treballadors afectats per aquests nous ertos tindran una exoneració del 100%
octubre, 90% novembre, 85% desembre i 80 % gener, en empreses de menys
de 50 treballadors i del 90% octubre, 80% novembre, 75% desembre i 70 %
gener, en empreses de mes de 50 treballadors.
3.- Pròrroga dels ERTO Causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o
de Producció (ETOP)4
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Causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives i de Producció (E.T.O.P.)

Els Erto ETOP vigents a 30 de setembre podran prorrogar-se sempre que hi hagi
acord amb els treballadors. La pròrroga haurà de ser tramitada davant l’autoritat
laboral.
4.- Salvaguarda de l’ocupació
Els compromisos de manteniment de l’ocupació regulats en les anteriors
disposicions es mantindran vigents en els termes previstos en els seus articles:

“Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente
real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener
el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de
la actividad”.
Per tant, l’interessant es saber en quin moment es reinicia l’activitat, i això no ho
aclareix la normativa, hi ha sectors que apunten que l’activitat s’inicia en el
moment en que el primer treballador surt de l’erto i comença a treballar encara
que sigui a temps parcial, hi ha altres sectors que indiquen que es a partir de la
tornada de cada treballador.
La conseqüència de no mantenir el lloc de treball és retornar les exoneracions
percebudes amb el recàrrec del 20%.
En el cas de les empreses que s’acullin a noves exempcions, començarà un nou
període de 6 mesos de salvaguarda, que començaran un cop acabin els 6
primers mesos.
5.- Prohibició de fer Hores extres, contractes i externalitzacions
Durant l’aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació regulats en
aquesta norma no es podran fer hores extres, contractes, ni establir noves
externalitzacions d’activitat. Hi ha excepcions en casos, en quan hi hagi
treballadors que per formació u altres raons objectives i justificades hagin de ser
substituïts.
6.- Prestació Atur

Els treballadors afectats per aquests ertos continuaran cobrant el 70% de la base
de cotització amb els topalls establerts, com fins ara.
7.- Compensació treballadors que tenen dos o més contractes a temps
parcial i en una de les empreses els va afectar un erto
Les persones beneficiaries de la prestació per desocupació que hagin vist
reduïda la prestació d’atur per tenir dos o més treballs a temps parcial tenen dret
a percebre una compensació econòmica.

ANEXO
CNAE-09 a los que pertenecen las empresas
especialmente afectadas definidas en el apartado 2
de la disposición adicional primera
ID CNAE09

CNAE-09 4 DÍGITOS

0710

Extracción de minerales de hierro.

2051

Fabricación de explosivos.

5813

Edición de periódicos.

2441

Producción de metales preciosos.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

1820

Reproducción de soportes grabados.

5122

Transporte espacial.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

9004

Gestión de salas de espectáculos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

9002

Actividades auxiliares a las artes escénicas.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en
establecimientos especializados.

3220

Fabricación de instrumentos musicales.

3213

Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

4939

tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas.

9001

Artes escénicas.

5914

Actividades de exhibición cinematográfica.

1393

Fabricación de alfombras y moquetas.

8219

Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas
de oficina.

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

2431

Estirado en frío.

5223

Actividades anexas al transporte aéreo.

3212

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
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5590

Otros alojamientos.

5010

Transporte marítimo de pasajeros.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4932

Transporte por taxi.

2670

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

9601

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9329

Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

