ERTO I ATUR
ES MANTÉ EL COMPTADOR A ZERO EN LES PRÒRROGUES DELS
ERTOS?

Les dues últimes pròrrogues dels ERTOS han generat certa confusió al voltant de si es manté el
comptador a zero de l'atur. USOC et resol aquests dubtes.
Des d'USOC, amb la finalitat d'aclarir els dubtes, vam realitzar una consulta al SEPE i ens va
indicar que totes aquelles persones que es mantinguin en ERTO des de l'1 d'octubre del 2020,
si consumirien dies d'atur.
No obstant, si durant l'any 2021 es quedessin sense atur per finalització de contracte
contra
temporal; acomiadament individual o col·lectiu per causes econòmiques, productives,
tècniques o organitzatives o acomiadaments declarat improcedent, es retornaran els dies
consumits des de l'1 d'octubre del 2020, és a dir, es posa el comptador a zero.
A causa que s'espera que quasi tots els contractes durant el 2021 siguin per aquestes tres
causes, en principi, les persones treballadores no veuran afectats els seus dies de cotització de
cara al cobrament de futures prestacions, ja que s'aniran retornant aquests dies.

TERCERA PRÒRROGA DELS ERTOS
Amb l'aprovació de la tercera pròrroga dels ERTOS COVID, a través del RD-LLEI
RD LLEI 30/2020, va
haver-hi
hi modificacions quant al cobrament de la prestació i consum de dies d'atur. L'article 8.1
diu:
"Les mesures de protecció
ecció per atur previstes en els apartats 1 a) 2 i 5 de l'article 25 del Reial
Decret Llei 8/2020 del 17 de març, resultaran aplicables fins al 31 de gener del 2021 a les
persones afectades pels expedients de regulació temporal d'ocupació regulats als articles
artic 22 i
23 del Reial Decret Llei 8/2020, del 17 de març, i els referits a l'article 2 de la present norma i
en la disposició addicional primera del Reial DecretDecret Llei 24/2020, del 26 de juny".
Tal com veiem, en aquest redactat, s'obvia l'article 25.1 b) que
que era el que regulava el consum
de dies d'atur i que més endavant, a l'article 8.7 explicava que:
"Les mesures previstes a l'article 25.1 b) del Reial Decret Llei 8/2020, del 17 de març, es
mantindran vigents fins al 30 de setembre del 2020. La reducció de
de les prestacions consumides
a partir de l'1 d'octubre del 2020 en els expedients de regulació temporal d'ocupació en els
que fins ara s'aplicava aquesta mesura, no obstant, no afectarà les noves prestacions que
s'iniciïn a partir de l'1 d'octubre del 2026.
2026. Sense perjudici del que estigui previst en els
paràgrafs precedents, amb l'objectiu de protegir a les persones afectades en la seva ocupació
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en crisi, especialment a les més vulnerables, no es computaran en cap moment com a
consumides les prestacions per atur gaudides, durant els expedients referits en l'apartat 1
d'aquest article, per aquelles que accedeixin a un nou dret, abans de l'1 de gener del 2022, a
conseqüència de la finalització d'un contracte de duració determinada o un acomiadament,
individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un
acomiadament per qualsevol causa declarada improcedent".
Aquest nou redactat va crear confusió, ja que per un costat, s'indicava que deixava de tenir
efecte el que estava recollit a l'article 25.1 b) del RD-Llei
RD Llei 8/2020 i, per altre, que no afectaria
les persones treballadores en aquesta nova mesura. Aquesta confusió es va traduir en el fet
que, a partir de l'1 d'octubre del 2020, totes les persones treballadores que es mantenien
man
en
ERTO, tant per pròrroga com per nou ERTO, sí que consumien dies d'atur.
Per últim, el RD-Llei
Llei 2/2021, en el seu article 4.1 a) recollia que "L'article 8.7 del Reial DecretDecret
Llei 30/2020, del 29 de setembre, es mantindrà vigent segons els termes previstos
previstos en el
mateix", donant lloc així a crear certa confusió sobre que passa amb el consum de dies
cotitzats i el cobrament de la prestació per ERTO.

REPASSEM LES ÚLTIMES PRÒRROGUES D'ERTOS
A causa de la confusió creada, després de l'aprovació de les dues
dues últimes pròrrogues d'ERTO,
sobre el cobrament de la prestació per ERTO afecta o no dies cotitzats, des de la USOC fem un
repàs sobre la normativa aprovada fins al moment per entendre millor la situació.
El RD-Llei
Llei 8/2020 va establir a l'article 25.1 b) "No computar el temps en què es percep la
prestació per atur de nivell contributiu que tingui la seva causa immediata de les citades
circumstàncies extraordinàries, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció
establerts", mesura molt aplaudida,
aplaudida, ja que significava que les persones treballadores no tenien
per què pagar les conseqüències d'un ERTO derivat d'una situació de pandèmica, donant així
protecció a aquelles persones de cara al cobrament de prestacions per atur més endavant.
El RD-Llei 24/2020,
2020, el que regulava la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2020,
reflectia en el seu article 3.1 la pròrroga de les mesures recollides a l'article 25.1 del RD-Llei
RD
8/2020, per això seguien en vigor que el cobrament dels ERTOS no consumien dies d'atur
d
a les
persones treballadores afectades per ERTO COVID.

USOC APOSTA PER L'ESTABILITAT I NEGOCIAR PRÒRROGUES DE MAJOR DURACIÓ
Des de la USOC seguim denunciant que aquesta contínua successió de pròrrogues amb un
redactat impossible genera importants problemes
problemes d'interpretació, no només a les persones
treballadores afectades, sinó a les assessories i als sindicalistes i, com van alertar els delegats
USO, al mateix SEPE.
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En una situació extraordinària, com la que estem vivint, és incomprensible que des del
Ministeri i els agents socials juguin a l'estira i arronsa dels acords periòdics per prorrogar una
mesura que manté en espera a es de 700.000 persones afectades pels ERTOS, en lloc d'apostar
per l'estabilitat i negociar pròrrogues de major duració.

est joc de les pròrrogues s'ha de sumar, com ja hem comentat, la confusa redacció de
A aquest
cada un dels reials decrets, que genera un important encallament del SEPE, el retard en la
tramitació de les prestacions amb la consegüent desesperació i incertesa de les persones
afectades que no saben si estan consumint o no dies cotitzats o si cobraran a temps per poder
fer front als pagaments més bàsics com l'alimentació, habitatge o energia. Davant aquesta
situació, en assemblea virtual els treballadors i treballadores del SEPE han decidit convocar una
vaga al març, per exigir mesures urgents de reforç de plantilla i una major claredat en les
ordres que han de tramitar.

C/ Sant Rafael, 38-42
42 08001 BCN ● Telf. 93-329 8111 ● Fax. 93-329-8416 ● usoc@usoc.cat

