ERTO, PRÒRROGA FINS AL GENER: SECTORS AFECTATS I ERTO DE
REBROT

Pròrroga dels ERTOS per causa de força major fins al 31 de gener de 2021: regulació, sectors
afectats i ERTO de rebrot.
El Reial Decret- llei 30/2020 estableix la pròrroga del ERTOS per força major i introdueix novetats
quant a sectors afectats i col·lectius com els fixos discontinus. Aquest RD-Llei suposa la pròrroga
automàtica dels ERTOS per força major regulats a l’article 22 del RD-llei 8/2020, del 17 de març,
que estiguin vigents a la data d’entrada en vigor i fins al 31 de gener de 2021. D’ençà que entri
en vigor aquest nou RD-llei, no podran sol·licitar-se nous ERTOS per força major basats en
l’article 22.
Un cop més, aquesta pròrroga dels ERTOS arriba al límit. Després d’un mes de reunions per la
galeria, perquè empresaris, Govern i sindicats majoritaris guanyen quota de pantalla a costa de
dir que “ seguiran negociant”, la pròrroga es publica el mateix dia que expira la protecció
anterior.
A l’USOC no entenem que la mesura crucial pel manteniment de l’ocupació durant la crisi del
coronavirus es converteixi en propaganda gratuïta pels integrants del cada cop més fictici Diàleg
Social. Mentre ens fartem de rodes de premsa sense contingut, des de mitjans de setembre es
rebaixava la protecció de treballadors i treballadores que havien entrat a un ERTO al març.
Queden quatre mesos pel 31 de gener del 2021: poden començar a treballar ja en noves
mesures. Si no els queden idees, també poden optar per obrir la taula de diàleg a altres
organitzacions que vulguin i puguin aportar. És el moment de la reconstrucció per part de tots.

Quin tipus d’empreses o sectors poden beneficiar-se de les noves exoneracions per un ERTO
de força major regulades en aquest nou decret?
Només les empreses que pertanyin als 42 sectors del CNAE-09 inclosos en l’Annex d’aquest
decret (pàg.42) podran beneficar-se de les noves exoneracions. Aquests són els que consideren
sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació. Els sectors van
des de l’ extracció de minerals de ferro o fabricació d’explosius fins a activitats recreatives. Les
exoneracions són del 85% per les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per les que
tinguin més de 50.
També podran accedir a aquestes exoneracions les empreses que tinguin ERTOS prorrogats
automàticament fins al 31 de gener del 2021 (segons l’article 1 d’aquest RD-llei) en el qual el seu
negoci depengui, directe o indirectament en la seva majoria, de les empreses a les quals ens
hem referit en l’apartat primer, o que formen part de la cadena de valor d’aquestes.
S’entén que formen part de la cadena de valor, o dependents indirectament de les empreses de
l’apartat 1, les empreses les quals la seva facturació, durant l’any 2019, s’hagin generat, almenys
en un 50%, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la
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CNAE-09 referits a l’Annex. I també aquelles les quals la seva activitat real depengui
indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis.

Recull el nou RD-Llei novetats sobre els ERTOS “ de rebrot”?
Aquesta modalitat de ERTO va quedar definida a l’anterior pròrroga, publicada el 27 de juny,
com a solució intermèdia per les empreses afectades per mesures restrictives que haguessin
que adaptar-se per l’argument dels contagis, ja sense l’estat d’alarma en vigor. En aquest decret
es diferencia entre dos supòsits:
1.ERTO PER INPEDIMENT DE L’ACTIVITAT: podran acollir-se a ells, prèvia autorització d’un ERTO
amb base en l’article 47.3 de l’ET, les empreses i entitats, de qualsevol sector o activitat, que
vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball a
conseqüència de les noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a partir de
l’ 1 d’octubre de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres. La seva duració es limita a la de
les noves mesures d’impediment referides. Els percentatges d’exoneració en les quotes de la
Seguretat Social s’aplicaran respecte a les persones treballadores que tinguin les seves activitats
suspeses, en els centres afectats i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la
suspensió.
2. ERTO PER LIMITACIÓ D’ACTIVITAT: podran acollir-se a ells, prèvia autorització d’un ERTO de
força major per limitacions amb base en l’article 47.3 ET, les empreses i entitats, de qualsevol
sector o activitat, que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a
conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles. Els percentatges
d’exoneració s’aplicaran en els centres afectats des de l’entrada en vigor d’aquest RD-Llei.

Quines mesures possibiliten la presentació dels ERTO “ de rebrot”?
En els ERTO per impediment de l’activitat, les decisions relatives a les restriccions o mesures que
impedeixen el desenvolupament de l’activitat poden ser preses per autoritats espanyoles i
estrangeres. Mentrestant, en els ERTO per limitació d’activitat aquestes decisions o mesures que
comporten la limitació del desenvolupament normalitzant la seva activitat seran preses
exclusivament per les autoritats espanyoles.
En els dos casos, és necessària l’autorització (no només la simple presentació) prèvia d’un ERTO,
amb base en l’article 47.3 ET. Poden afectar a les empreses o entitats de qualsevol sector o
activitat.
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Com es regulen els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
que s’inicien després de l’entrada en vigor d’aquest decret?
Als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivats de la
covid-19 que s’iniciïn a partir del 30 de setembre de 2020 i fins al 31 de gener de 2021, se’ls i
aplicarà l’article 23 del RD-Llei 8/2020, del 17 de març, tenint en compte les següents situacions:
1. La tramitació d’aquests expedients podrà iniciar-se mentre estiguin vigent un ERTO per
força major total o parcial.
2. Quan l’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s’iniciïn
després la finalització d’un ERTO per força major, la data d’efectes d’aquell es
retrotraurà a la data de finalització d’aquest.
3. Els ERTO vigents a l’entrada en vigor d’aquest RD-Llei seguiran aplicant-se en els termes
previstos en la comunicació final de l’empresa i fins al termini referit en aquesta.
4. Es podrà prorrogar un ERTO que finalitzi durant la vigència d’aquest RD-Llei, en els
termes previstos en el mateix, sempre que s’ arribi a un acord per la pròrroga en el
període de consultes. La pròrroga de l’ERTO haurà de tramitar-se davant l’autoritat
laboral receptora de la comunicació final de l’expedient inicial.

Poden fer-se hores extraordinàries estant en algun dels tres tipus d’ERTO?
Durant l’aplicació d’aquests ERTO, es prohibeix la realització d’hores extraordinàries, així com
l’establiment de noves externalitzacions de l’activitat i la concentració de noves contractacions
(directes o indirectes).
Es recullen com a excepció que, quan les persones en ERTO i que prestin els seus serveis en el
centre de treball afectat per les noves contractacions directe o indirectes, o externalitzacions,
no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les
funcions comandades a aquelles. És necessari que l’empresa informe prèviament sobre aquesta
qüestió a la representació legal de les persones treballadores.

Quines empreses no poden acollir-se als ERTO d’aquesta pròrroga?
No podran acollir-se als ERTO per causa de força major, a els “ de rebrot” i als ERTO ETOP les
empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a
paradisos fiscals conforme la normativa vigent.
Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin a aquests ERTO i que utilitzin
els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends
corresponents a l’ exercici fiscal en què s’apliquen aquests ERTO, excepte si abonen prèviament
l’import corresponent a l’ exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social.
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Es prorroga la clàusula de manteniment de feina?
Es prorroguen els compromisos de manteniment de feina regulats a la Disposició Addicional
Sisena del RD-Llei 8/2020, del 17 de març i l’article 6 del RD-Llei 24/2020, del 26 de juny. Les
mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes pels ERTO estan subjectes al compromís de
l’empresa de mantenir la feina durant el termini de sis mesos des de la data de reiniciació de
l’activitat, entenent per tal la reincorporació del treball efectiu de persones afectades per
l’expedient, encara que aquest sigui parcial o només afecti a part de la plantilla (segons el que
està indicat en aquest apartat, només caldria la reincorporació d’una sola persona afectada per
l’ERTO perquè es compleixi la clàusula de salvaguarda de feina).
Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import
de les cotitzacions del pagament hagin resultat exonerades, amb el recàrrec i els interessos de
demora corresponents.
Sectors afectats per la pròrroga dels ERTO
Detallem aquí els sectors que inclou el RD-Llei, amb els eu codi específic en la Classificació
Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE):


























0710-Extracció de minerals de ferro
2051- Fabricació d’explosius
5813- Edició de diaris
2441- Producció de metalls preciosos
7912- Activats d’operadors turístics
7911- Activitats d’agències de viatges
5110-Transport aeri de passatgers
1820- Reproducció de suports gravats
5122- Transport espacial
4624- Comerç al major de cuir i pells
7735- Llogues de mitjans de transport aeris
7990- Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos
9004- Gestió de sales d’espectacles
7729- Llogues d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic
9002- Activitats auxiliars a les arts escèniques
4741- Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en els
establiments especialitzats
3220- Fabricació d’instruments musicals
3213- Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars
8230- Organització de convencions i fires de mostres
7722- Llogues de cintes de vídeos i discos
5510- Hotels i allotjaments similars
3316- Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
1811- Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes
5520- Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estança
4939- Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p
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5030- Transport de passatgers per vies navegables interiors
1812- Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
9001- Arts escèniques
5914- Activitats d’exhibició cinematogràfica
1393- Fabricació catifes i moquetes
8219- Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats
especialitzades d’oficina
9321- Activitat dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
2431- Estirat en fred
5223- Activitats annexes al transport aeri
3212- fabricació d’articles de joieria i articles similars
5590- Altres allotjaments
5010- Transport marítim de passatgers
7711- Llogues d’automòbils i vehicles de motor lleuger
4932- Transport per taxi
2670- Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic
9601 Neteja de roba tèxtil i pell
9329- Altres activitats recreatives i d’entreteniment
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