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Resolució de dubtes en àmbits laboral i econòmic (VIII) 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que el dimecres al matí vam dur a terme una altra reunió mitjançant 

Zoom entre alguns dels presidents i gerents de les onze associacions que formen la 

Federació, encapçalada per l’advocat Joan Carles Casas, amb la finalitat de resoldre 

alguns dubtes en àmbits laboral i econòmic. 

 

A continuació trobareu la pregunta i la resposta de les consultes fetes: 

  

Ens trobem que algunes assessories i gestories interpreten el Reial Decret-

llei 18/2020 com que les empreses que poden iniciar la seva activitat en 

funció del que dicta el “Pla de Transició cap a una nova normalitat”, passen 

a ERTO de força major parcial. Això es així? 

 

No. 

 

Sens perjudici del criteri dels assessors de la Confederació Empresarial d’Hostaleria 

i Restauració de Catalunya (ConfeCat), de la Confederació de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (CEHAT) i de la CEOE coincideixen en què l’empresa que no 

inicia la seva activitat, i per tant no rescata cap treballador de l’ERTO de força 

major total continua amb aquesta situació fins el 30 de juny i que amb el document 

de declaració responsable que publicarà el SEPE l’1 de juny haurà de comunicar 

quina és la situació. És a dir, si continua amb l’ERTO de força major total i per tant 

no allibera cap treballador, el simple pas del temps i de fase no comporta cap 

modificació de la seva qualificació. O pot ser que ha passat a ser un ERTO de força 

major parcial perquè ha iniciat la seva activitat i, per tant, ha rescatat treballadors 

de l’ERTO.   
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La resolució de la Direcció General de Treball de data 27 de maig publicada el dia 

següent, deixa absolutament clar que la interpretació que hem estat explicant des 

de la Federació és absolutament adequada i la vàlida a tots els efectes. 

 

Aquest criteri es constata en base els seus arguments: 

 

1. No hi ha cap base normativa que indiqui que l’inici de l’activitat d’una 

empresa hagi de ser en funció de les fases del “Pla de Transició cap a una 

normalitat”. 

2. L’article 39 de la Constitució tracta del principi de llibertat d’una empresa, i 

per tant, s’interpreta que tota empresa té dret a decidir si inicia la seva 

activitat o no.  

3. En cap article del Reial Decret-llei 18/2020 o en cap criteri d’alguna 

administració es concreta ni s’especifica la proporció necessària de rescatar 

els treballadors dels ERTOs de força major.  

4.     El criteri definit per la Direcció General de Treball estableix aquest règim. 

 

 

Es poden incorporar treballadors de l’ERTO per força major només unes 

hores i la resta continuar dins l’ERTO. En cas de poder-se fer quin seria el 

cost de la seguretat social per l’empresa? 

 

Si. Pel que fa els treballadors que s’incorporin a l’empresa durant unes hores, les 

gestories a nivell administratiu poden consultar com fer-ho a la Guia de 

modificacions dels ERTOs del SEPE, que indica que han de donar de baixar el 

treballador de l’ERTO i automàticament tornar-lo a donar d’alta amb el percentatge 

que seguiran amb ERTO.  

 

En aquesta situació l’empresa passaria a un ERTO de força major parcial i tindria les 

següents exoneracions de l’aportació empresarial de la Seguretat Social: 
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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.  

 

S’ha de tenir en compte que l’Administració prefereix que s’incorpori el 100% de la 

plantilla amb el 50% de la jornada que no el 50% de la plantilla amb el 100% de la 

jornada.  

 

 

Una empresa societat limitada, que de moment només treballen els socis 

que són autònoms. L’assessoria els diu que poden incorporar treballadors 

de l’ERTO sense perdre la prestació extraordinària per cessament 

d’activitat. És correcte? 

 

Si, sempre que l’empresa no superi el 70% de la facturació (entenem que pot 

referir-se a la seva activitat). S’ha de tenir en compte que són dos situacions 

diferents: per una banda la dels treballadors que estan en situació d’ERTO de força 
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major total que si se’ls rescata passaran a ERTO de força major parcial; i la dels 

autònoms que cobren la prestació extraordinària per cessament d’activitat, que si 

poden justificar que no superen el 70% de la seva facturació la podran continuar 

cobrant.  

 

La justificació de la facturació pot ser en base als llibres comptables de l’any 

anterior.  

 

 

Queda clar que en el cas d’obrir un hotel, els fixes discontinus no cridats 

que no es necessitin continuen en la mateixa situació que estan i no entren 

a ERTO econòmic? 

 

Segons l’article 3 del Reial Decret-llei 18/2020 les mesures extraordinàries del Reial 

Decret-llei 8/2020 resultaran aplicables fins el 31 de desembre del 2020. Per tant, 

els fixes discontinus no cridats podran continuar cobrant la prestació de protecció 

per desocupació, que li correspongui segons les seves circumstàncies.   

 

En aquest sentit, és important tenir clar que si per exemple l’empresa decideix obrir 

el seu allotjament l’1 de juliol els primers treballadors que hauran de començar 

l’activitat són els treballadors afectats per l’ERTO per causa de força major, que en 

poden haver-hi de tres classes: 

 Fixes 

 Fixes-discontinus: que es poden anar incorporant en funció de la càrrega de 

treball, segons antiguitat i categoria.  

 Temporals: que durant el període d’estat d’alarma es considera que no han 

treballat, perquè el contracte ha estat suspès i, per tant a partir de la data 

que se’ls incorpora treballaran fins que hagin complert els dies del contracte 

o la realització de la obra per la qual varen estar contractats. 
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És recomanable que les empreses que no podran obrir per les seves circumstàncies 

econòmiques iniciïn el període de negociació de l’ERTO per causes productives i/o 

econòmiques durant el període d’aplicació de l’ERTO per causa de força major. 

 

També cal tenir en compte que existeix la possibilitat que els fixes discontinus que 

no es cridin demandin a l’empresa per no fer-ho (la crida) perquè considerin que la 

no crida és equivalent a l’acomiadament. Per tant, es recomana que es tingui tot 

ben justificat per al·legar que no és així, com per exemple que hi ha menys 

demanda o que la càrrega efectiva de treball no és suficient. S’han d’obtenir el 

màxim de proves possibles a tots els nivells. 

 

 

En el cas que una empresa iniciï l’activitat i comenci a voler incorporar els 

seus treballadors, i que es trobi que aquests no poden incorporar-se en 

horari normal perquè no poden conciliar la seva vida familiar. Com queda 

l’obligatorietat de la contractació dels 6 mesos? 

 

Es poden presentar diferents casos i exemples:  

 Si abans de la declaració d’estat d’alarma, un treballador vivia amb els seus 

pares que són un col·lectiu de risc per infecció de la COVID-19 i no es pot 

incorporar de forma normal, l’empresa el que pot fer és negociar amb ell una 

excedència, reducció de jornada, baixa voluntària, etc., ja que es pot 

entendre que és una causa derivada de la COVID-19. Sempre ha de quedar 

demostrada la situació. 

 No obstant, per altres causes com per exemple, la cura dels fills, no s’ha de 

carregar tot a l’empresa i s’ha de negociar la millor forma de treballar pe 

ambdues parts, encara que mai a càrrec de l’empresa en la seva totalitat. 
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Una empresa que té el mateix CIF però amb diferents comptes de 

cotització, si incorpora treballadors d’una sola compte de cotització, tota 

l’empresa passarà a una situació d’ERTO de força major parcial? 

 

Els ERTOs es corresponen per compte de cotització. Per tant si una compte 

cotització d’una empresa amb el mateix CIF rescata als seus treballadors només 

passarà a ERTO de força major parcial aquella compte de cotització i no tota 

l’empresa.  

 

De totes maneres, l’empresari ha de ser molt prudent a l’hora de mantenir la 

mateixa activitat d’aquest centre de treball i/o compte de cotització, així com ha de 

rescatar els treballadors en situació d’ERTO que havia assignat en aquella compte.  

 

Per exemple, si una empresa té 3 comptes de cotització que corresponen 

respectivament a una hamburgueseria, carta i gelateria. Si inicia l’activitat de 

l’hamburgueseria ha d’oferir la carta d’hamburgueses que té normalment i disposar 

dels treballadors amb ERTO que havia assignat a l’hamburgueseria. Així doncs, és 

imprudent oferir a l’hamburgueseria el menú del restaurant de carta i que hi 

treballin treballadors d’un altre centre de treball que té una altra compte de 

cotització.  

 

 

Si durant el mes de juny, una empresa està en situació d’ERTO de força 

major i normalment els seus treballadors feien vacances aquest mes. Les 

poden fer en aquesta situació? 

 

No, perquè el contracte està suspès i per tant no es poden col·locar les vacances.  

 

 

Què s’ha de tenir en compte quan un establiment rebi la visitat d’un 

inspector de treball? 
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1. L’inspector s’ha d’identificar amb la seva documentació original tant aviat 

com sigui possible.  

2. Ha d’elaborar una acta al llibre de visites de l’establiment i ha de deixar per 

escrit i constància de tot el que ha vist, i així preservar la presumpció de la 

realitat.  
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