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Circular 20/68 – 19 de maig de 2020 

Coronavirus: Resolució de dubtes en àmbits laboral i econòmic (VII) 

Resolucions de consultes de les diferents associacions d'hostaleria de la provincia 

de Girona a càrrec del’advocat Joan Carles Casas, amb la finalitat de resoldre

alguns dubtes en àmbits laboral i econòmic. 

Com s’interpreta el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures 

en defensa del treball? 

El Reial Decret-llei 18/2020 fa referència a l’acord social en defensa del treball 

entre el Govern d’Espanya, les organitzacions sindicals i les associacions 

empresarials més representatives, signat l’11 de maig.  

Aquest acord estableix diferents punts: 

1. Deslliga la durada dels ERTOs de força major de la durada de l’estat

d’alarma, ja que independentment de quan finalitzi l’estat d’alarma, els

ERTOs de força major a dia d’avui tenen una vigència fins el 30 de juny (el

Govern d’Espanya ha demanat una prorroga fins el 24 de juny).

2. Clarifica definitivament el règim dels fixes discontinus no cridats i no donats

d’alta, ja que a l’article 3 punt 2 d’aquest Reial Decret-llei assegura que

aquest col·lectiu percebrà la prestació o les ajudes (tot segons les seves

circumstàncies personals)  per desocupació fins el 31 de desembre de 2020.

Aquesta prestació ve donada per les mesures extraordinàries en matèria de

protecció per desocupació de l’article 25.6 del Reial Decret 8/2020, de 17 de

març.
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3. Crea la figura dels ERTOs de força major parcials.  

 

4. A la disposició final primera legisla la salvaguarda d’ocupació, de forma que 

les empreses que tinguin oberts expedients de regulació temporal d’ocupació 

hauran de comprometre’s a mantenir l’ocupació dels treballadors afectats 

durant 6 mesos. No obstant hi ha excepcions i no es considerà incomplert el 

compromís quan: 

a. El contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari 

declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat 

permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora.  

b. Pel fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan 

això no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix.  

i. Per exemple, si el 30 de juny finalitza la vigència de l’ERTO de 

força major, i l’empresa no crida el fix discontinu perquè no té 

càrrega de treball. Aquesta situació duraria en l’exemple fins el 

30 d’octubre que és quan l’any anterior finalitzava el seu 

contracte i per tant ja no el crida, aquest supòsit no es 

considerarà que s’ha incomplert el compromís de mantenir 

l’ocupació. Atenció: el fet de no cridar al fix discontinu ha 

d’estar en tot moment provat que és per una falta de 

càrrega de treball efectiu. No val el simple fet de dir-ho. 

S’ha de provar. 

c. Pels contractes temporals quan el contracte s’extingeixi per expiració 

del temps convingut.  

d. Pels contractes d’obra o servei quan constitueixi el seu objecte o quan 

no es pugui realitzar de forma immediata l’activitat d’objecte de 

contractació.  

e. Aquelles empreses a les quals concorrin un risc de concurs de creditors 

no tindran així mateix prohibició d’acomiadar. 
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Què significa un ERTO de força major parcial? 

 

Les empreses estaran en situació d’ERTO de força major parcial quan vagin 

incorporant els seus treballadors de forma escalonada. I ho podran fer fins el 30 de 

juny amb una exoneració de les quotes de la Seguretat Social que no seran del 

100% (en cas de menys de 50 treballadors) o del 75% (en cas de més de 50 

treballadors) sinó dels següents percentatges en funció de la situació de cada 

treballador:  

 

a) Sobre les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de la 

data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada 

treballades des d’aquest reinici, l’exempció serà: 

i. Empreses de menys de 50 treballadors: del 85% de l’aportació 

empresarial pel mes de maig de 2020 i del 70% de l’aportació 

empresarial pel mes de juny de 2020. 

ii. Empreses de 50 o més treballadors: del 60% de l’aportació 

empresarial pel mes de maig de 2020 i del 45% de l’aportació 

empresarial pel mes de juny de 2020. 

b) Sobre les persones treballadores que continuïn amb les seves activitats 

suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i 

percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció serà: 

i. Empreses de menys de 50 treballadors: del 60% de l’aportació 

empresarial pel mes de maig de 2020 i el 45% de l’aportació 

empresarial pel mes de juny de 2020.  

ii. Empreses de 50 o més treballadors: del 45% de l’aportació 

empresarial pel mes de maig de 2020 i el 30% de l’aportació 

empresarial pel mes de juny de 2020.  
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Si les empreses d’hostaleria amb el pla de desescalada poden iniciar la 

seva activitat, automàticament l’ERTO de força major passa a ser parcial? 

 

No, sempre i quan l’empresa no rescati cap treballador de l’ERTO de força major, 

ja que si només en treu un, automàticament el seu expedient passarà a ser parcial.  

 

Per tant, l’empresa ha de preveure i decidir el següent: 

 Si considera que l’obertura del seu establiment amb aquestes condicions no 

és rentable, millor no obrir i mantenir l’ERTO de força major total, no traient 

cap treballador d’aquest.  

 Pot obrir l’activitat només amb les persones autònomes titulars del negoci o 

els que no estaven sotmesos a ERTO. 

 

 

Aquesta situació s’aplica igual amb els treballadors de manteniment i dels 

departaments d’administració? 

 

Es recomana que l’empresari sigui molt prudent en aquest sentit, perquè el 

l’Administració el que vol és que s’acabin incorporant els treballadors i així fer 

efectiu el pagament de les quotes de la Seguretat Social.  

 

Certament aquestes categories de treball no tenen relació amb l’activitat directa de 

l’empresa. No obstant, és recomanable i prudent no rescatar a ningú.  
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Si una empresa va rescatar alguna persona treballadora de l’ERTO abans 

de la publicació del Reial Decret-llei 18/2020, l’aplicació d’aquest tindrà 

efectes retroactius? 

 

El Reial Decret-llei 18/2020 no informa sobre aquesta situació, el que pot fer 

l’empresa en aquesta situació és el següent: 

1. Donar un pas enrere perquè veu que no té activitat i per tant torna a 

incorporar els treballadors rescatats a l’ERTO.  

2. Treure de l’ERTO a més treballadors i passar a força major parcial. 

3. No fer res, i quedar-se amb la situació que s’està.  

 

Qualsevol cosa que faci respecte a la situació anterior ha de preveure que pugui 

tenir alguna controvèrsia. 

 

 

L’empresa ha de comunicar que romandrà amb la situació d’ERTO de força 

major total i no passarà a parcial? 

 

Si, segons informacions oficioses, la Tresoreria General de la Seguretat Social o el 

SEPE ha de publicar unes instruccions que estableixen que les empreses que 

romanguin tancades han d’adherir-se a una declaració responsable en la que 

manifestin aquesta circumstància i, amb això seguiran estant subjectes a les 

exoneracions de quotes del 100% i 75%, segons la tipologia de l’empresa, dels 

ERTOs de força major total.  

 

 

Quin és el missatge per difondre entre els associats? 

 

Acudir a la prudència i no precipitar-se, per tant: 

1. De moment si la situació econòmica de l’empresa no ho acompanya, no 

rescatar a ningú de l’ERTO de força major total per evitar passar a parcial.  
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2. En el cas que es necessiti personal per l’activitat, ser prudent i treure la 

quantitat mínima de treballadors de l’ERTO.  

3. De moment no comunicar cap declaració responsable tot esperant les 

instruccions de la Seguretat Social o el SEPE. 

 

 

Si tinc una persona treballadora del departament d’administració que l’he 

afegit a l’ERTO amb el 50% de les hores i ara veig que no té suficient feina, 

puc modificar l’ERTO a més hores? 

 

No, després de la publicació del Reial Decret-llei 18/2020 és millor no fer cap 

moviment perquè és possible que no s’accepti i hi hagi el perill de que l’empresa 

passi a ERTO de força major parcial.  

 

 

Si el 30 de juny finalitza la vigència dels ERTOs de força major, els 

treballadors fixes discontinus que tinc inclosos a l’ERTO s’han d’incorporar 

de forma immediata, o es pot fer escalonadament? 

 

Els treballadors fixes discontinus inclosos a l’ERTO són treballadors que tenen el seu 

contracte suspès i quan finalitzi la causa de força major han de ser part de plantilla 

en atenció a les circumstàncies de treball efectiu. Per tant, serà prou aconsellable 

que es pugui preparar un ERTO per causes productives i/o econòmiques que sigui el 

suficientment flexible perquè es pugui superar amb els ingressos els costos 

inherents a la situació del moment.  

 

No obstant, els fixes discontinus que no s’han inclòs a l’ERTO i no els pots 

incorporar seguiran cobraran la prestació de l’article 25.6 del Reial Decret-llei 

8/2020 fins el 31 de desembre, perquè per raó de l’article 23 del conveni és 

necessari que hi hagi càrrega de treball efectiva. Ara bé, s’ha de preparar tothom 

per demostrar que no hi ha aquesta càrrega de treball efectiva perquè si tenim un 

conflicte, ens podem defensar. 
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Si el 30 de juny decideixo que no puc incorporar la plantilla per causes 

vàries, puc tramitar un ERTO per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives i de producció? 

 

Si, el punts 2 de l’article 2 del Reial Decret-llei 18/2020 estableix que la tramitació 

d’aquests ERTOs es pugui iniciar mentre estigui vigent un ERTO de força major.  

 

Així mateix, el punt 3 de l’article 2 legisla que si aquest tipus d’ERTO s’inicia 

després de la finalització d’un per força major, la data d’efectes de l’ERTO per 

causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció es retrotraurà a la 

data de finalització del de força major.  

 

 

Finalitzat el 30 de juny els fixes discontinus incorporats a l’ERTO de força 

major es podran passar a l’ERTO per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives i de producció? 

 

Si. S’ha de de documentar molt bé i arribar a un acord si s’escau amb els 

representant dels treballadors o si no n’hi ha amb un comitè negociador d’aquests.  

 

 

Els autònoms que decideixin obrir els seus negocis d’hostaleria i de 

moment no rescatin els treballadors de l’ERTO, si no superen el 70% de la 

facturació poden seguir cobrant la prestació per cessament d’activitat? 

 

Si. I és recomanable que ho facin sempre i quan puguin continuar amb l’activitat 

sense alliberar treballadors de l’ERTO, per així seguir amb l’exoneració del 100% 

del pagament de la Seguretat Social en quan a l’aportació empresarial.  
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Adjunt a la circular trobareu un document d’aclariments del SEPE sobre diverses 

qüestions de modificació de l’ERTO que ens ha fet arribar l’advocat.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

http://www.gihostaleria.org/

