Barcelona, 30 setembre de 2020.

NOTA INFORMATIVA D’URGÈNCIA PRÒRROGA ERTO’S
REIAL DECRET LLEI 30/2020, de 29 de setembre.

En el Butlletí oficial de l’Estat (BOE), d’avui 30 de setembre de 2020 ha estat publicat el Reial
Decret llei 30/2020 de 29 de setembre de mesures socials en defensa de l’ocupació, centrat
principalment en la pròrroga dels EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ així com les
prestacions i cotitzacions lligades a aquestes. Les principals mesures són:

1. Pròrroga automàtica de l’ERTE DE FORÇA MAJOR.

2.

3.

4.

5.

Els expedientes de Regulació Temporal d’Ocupació, vigents a data d’avui, quedaran
prorrogats automàticament fins al pròxim 31 de gener de 2021.
Possibilitat de pròrroga dels ETOP.
Els Expedientes de Regulació d’Ocupació per causes econòmiques, organitzatives,
tècniques o productives que tinguessin data de finalització anterior a 31 de gener de
2021, es podran prorrogar previ acord amb els representants dels treballadors, fins a
l’esmentada data.
Exoneracions quota empresarial a la Seguretat Social
Es limiten les exoneracions a aquelles empreses que tinguin o puguin tenir limitacions o
impediments per desenvolupar la seva activitat, per ordres governamentals. S’ha
establert un llistat d’activitats que actualment tenen restringit el seu lliure
funcionament a qui, es podran seguir aplicant exoneracions en determinades
condicions.
Prestació atur treballadors afectats per ERTO.
Es manté el percentatge del 70% de la base reguladora durant tot el període de
percepció de la prestació d’atur, amb els topalls actuals i fins al 31 de gener de 2021.
Per altra banda no es consumirà període de prestacions d’atur futures, per afectació a
ERTE fins al 31 de desembre de 2020.
Salvaguarda d’ocupació i altres limitacions.
En cas que les empreses amb ERTO per Força Major, tornessin a ser beneficiàries de les
noves exoneracions previstes, es tornarà a computar un nou període de 6 mesos de
salvaguarda de l’ocupació.
També es mantenen les limitacions al repartiment de dividends, tal com estava regulat
fins ara.
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6. Protecció treballadors autònoms
S’estableixen noves mesures de protecció als treballadors autònoms a partir de l’1
d’octubre, en els casos que es vegin obligats a suspendre la totalitat de les seves
activitats a conseqüència de nova normativa de restriccions per causa de la COVID-19.

Aquesta informació és una primera nota d’urgència, atès que la normativa actual finalitzava el
dia d’avui.
Pròximament, els informarem de manera més amplia.

Restem com sempre a la vostra disposició per qualsevol comentari o aclariment sobre el
particular.
Ben cordialment.
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