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MESURES SOBRE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ 
(ERTO) I DE PROTECCIÓ DE LES EMPRESES I TREBALLADORS AFECTATS PELS MATEIXOS. 

 

ERTO PER FORÇA MAJOR RELACIONADA AMB EL COVID-19 

El RD-Llei estableix una vinculació de l'Covid-19 amb la possibilitat de realitzar ERTO (Expedient 
de Regulació Temporal d’Ocupació) per força major que impliquen un procediment especial més 
àgil. En particular, s'entén que concorre força major quan les suspensions de contracte i 
reduccions de jornada tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència 
del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma. 

En aquests casos, l'autoritat laboral és la competent per constatar si existeix o força major 
degudament acreditada. Per tant, el procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa 
dirigida a l'autoritat laboral competent per a què aquesta constati, si escau, l'existència de 
força major. En aquest procediment no hi ha diferències en funció del nombre de treballadors 
afectats. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un informe relatiu a la vinculació de la 
suspensió dels contractes o reducció de jornada amb la pèrdua d'activitat com a conseqüència 
de l'Covid-19, així com, si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa. 

Simultàniament a la presentació de la sol·licitud davant l’autoritat laboral, l’empresa haurà de 
comunicar la seva sol·licitud als treballadors i traslladar aquest informe i la documentació 
acreditativa als representants dels treballadors (en cas de tenir-ne) 

La resolució és dictarà en un termini de 5 dies des de la sol·licitud. Aquesta aplicació tindrà 
efectes a partir de la data del fet causant de la força major. La no comunicació en termini per 
part de l’administració és considera com un silenci positiu (la no resolució en termini implica que 
s’entén autoritzada per força major.  

 

ERTO PER CAUSAS ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O PRODUCTIVES 
RELACIONADES AMB EL COVID-19 

El RD-Llei també preveu una sèrie d'especialitats respecte als ERTO (Suspensions de contractes 
o reduccions de jornada), que, encara que no encaixin en el concepte de força major es derivin 
de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives relacionades amb el Covid-
19. 

En aquest cas no s’exigeix l’autorització de l’autoritat laboral, tot i que es mantenen les 
obligacions de comunicació a l’autoritat. Aquest cas si que requereix un procediment de 
consultes amb els representants dels treballadors. Si l’empresa no té representants el període 
de consultes s’intentarà realitzar en primer lloc amb els sindicats del sector o en el seu defecte 
una comissió constituïda per 3 treballadors (si no pot ser aquesta opció és negocia directament 
amb els treballadors.  

Aquesta comissió s’ha de constituir dins el termini de 5 dies i el període màxim de consultes 
tindrà una duració màxima de 7 dies. És a dir un període total de 12 dies.  
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PRESTACIONS D’ATUR PER TOTS ELS TREBALLADORS AFECTATS PELS ERTO DERIVATS DEL 
COVID-19 

Afecta a tots els treballadors amb suspensió de contractes o reducció de Jornada ERTO 
relacionats amb el COVID-19 ja sigui per força major o per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció 

• És permet l’accés a la prestació contributiva de l’atur a tots els treballadors, encara 
que no es tingui cotitzat el període mínim que exigeix la normativa. 

• El període consumit de l’atur durant aquests ERTO no es computaran a afectes de 
futures prestacions. És a dir aquest període no restarà l’atur que hi hagi acumulat a dia 
d’avui.  

• Durant els 6 primers mesos de cobrament la prestació és del 70% de la base reguladora, 
determinada aquesta segons el promig cotitzat durant els últims 6 mesos. Si no és tenen 
aquests 6 mesos s’agafarà el període anterior cotitzat (ja siguin 2,3,4 mesos...) 

• La duració de la prestació s’estendrà fins a la finalització de la suspensió del contracte 
de treball o reducció temporal de la jornada.  

• Durant tot aquest període el treballador continua cotitzant i en cap cas perd aquesta 
cotització  

 

EXONERACIÓ DE COTITZAR A LA SEGURETAT SOCIAL A LES EMPRESES AFECTADES ERTO  

Per a les empreses afectades per expedients de suspensió de contractes o reducció de jornada 
ERTO per causes de força major, és preveu una exoneració en el pagament de les quotes a la 
seguretat social respecte als treballadors inclosos en l’expedient i mentre duri el període de 
suspensió de contractes o reducció de la jornada.  

Si l’empresa tenia a febrer de 2020, menys de 50 treballadors l’exoneració és del 100%, si tenia 
50 o mes aquesta serà del 75%. 

Per accedir a aquesta exoneració no s’exigeix estar al corrent del pagament amb la seguretat 
social.  

Aquesta exoneració de quotes no implica efectes negatius als treballadors, si no que tot 
aquest període és considerarà com cotitzat.  

Aquest Reial Decret vincula aquestes mesures extraordinàries a que l’empresa mantingui el lloc 
de treball durant un termini de 6 mesos des de la data de reinici de l’activitat.  


