PRÒRROGA ERTO
Girona, Octubre 2020.
Benvolguts Srs/es,
El Govern central ha establert les condicions que permeten prorrogar les
ajudes pels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins
el 31 de gener de 2021.
Fem un comentari-resum de com queda la situació per acollir-se a la pròrroga:
ERTO PER FORÇA MAJOR
Es prorroguen tots fins el 31 de gener de 2021 pel que respecta a la retribució
dels treballadors.
Si l’empresa que decideixi acollir-se a la pròrroga, vol exonerar-se de les
quotes a la Seguretat Social, haurà de tenir la seva activitat inclosa en algun
dels 43 CNAE (Codi Nacional d’Activitats Econòmiques) que apareixen en el BOE
(incloem el llistat al final d’aquest escrit).
Si la seva activitat no es correspon amb cap dels CNAE de la llista, hi haurà
opció d’exonerar-se de les quotes de la Seguretat Social si s’acredita la
dependència o integració amb una altra empresa quina activitat sigui una de les
que consten en la relació publicada. En aquest cas s’haurà de provar que s’ha
fet una facturació a l’empresa vinculada superior al 50% del total facturat per
l’empresa que presenta la sol·licitud o que l’activitat real de l’empresa depèn
indirectament de la desenvolupada per altres empreses incloses en el llistat dels
CNAE.
Per a demanar la pròrroga de l’ERTO caldrà presentar abans del 20 d’Octubre
de 2020 una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE amb relació als
treballadors afectats per l’expedient.
NOUS ERTO PER IMPEDIMENT O LIMITACIÓ DE L’ACTIVITAT
S’ha previst la possibilitat de demanar un nou ERTO per força major en un dels
dos supòsits:
A- Quan l’empresa no pugui realitzar la seva activitat (impediment),
com a conseqüència de les mesures sanitàries imposades per les
autoritats. Es podrà sol·licitar un nou ERTO per força major amb les
següents bonificacions a la Seguretat Social:
1. Empresa amb menys de 50 treballadors: 100% de bonificació fins
el 31 de gener de 2021
2. Empresa amb més de 50 treballadors: 90% de bonificació fins el
31 de gener de 2021.

B- Quan l’empresa tingui limitada la seva activitat (limitació) com a
conseqüència de les mesures sanitàries imposades, les empreses podran
demanar un nou ERTO per força major amb les següents bonificacions:
1. Empresa amb menys de 50 treballadors: bonificació en les quotes
de la Seguretat Social del
100%, 90%, 85% i 80%
respectivament els mesos d’octubre, novembre i desembre de
2020 i gener de 2021.
2. Empresa amb més de 50 treballadors: bonificació en les quotes
de la Seguretat Social del 90%, 80%, 75% i 70% respectivament
els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020 i gener de
2021.
En aquest cas s’haurà de sol·licitar un nou expedient, amb una memòria i
cursant comunicació als treballadors.
Som conscients de la complexitat de la situació i de les implicacions que
suposa cada cas en particular pel que ens posarem en contacte amb Vostè per
comentar en concret les possibles actuacions i decidir al respecte.
Rebi la nostra cordial salutació,

RELACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CODI NACIONAL (CNAE) QUE
PODEN ACOLLIR-SE A LA PRÒRROGA DELS ERTO.
0710 Extracció de minerals ferro.
2051 Fabricació d'explosius.
5813 Edició de diaris.
2441 Producció de metalls preciosos.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7911 Activitats de les agències de viatges.
5110 Transport aeri de passatgers.
1820 Reproducció de suports gravats.
5122 Transport espacial.
4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7990 Altres serveis de reserves i activitats
relacionades amb les mateixes.
9004 Gestió de sales d'espectacles

3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les
mateixes
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de
curta estada.
4939 Tipus de transport terrestres de passatgers
n.o.c.p
5030 Transport de passatgers per vies navegables
interiors.
1812 Altres activitats d'impressi6 i arts gràfiques.
9001 Arts escèniques.
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.
1393 Fabricaci6 de catifes i moquetes
8219 Activitats de fotocopiat, preparaci6 de
documents i altres activitats especialitzades
d'oficina.
9321 Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics.
2431 Estirat en fred.
5223 Activitats annexes al transport aeri.

7729 Lloguer 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
programari en establiments especialitzats.

3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

3220 Fabricació d'instruments musicals.
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles
similars.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.

7711 Lloguer de cotxes i vehicles lleugers de motor.
4932 Transport en taxi.

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
5510 Hotels i allotjaments similars.

5590 Altres allotjaments
5010 Transport marítim de viatgers.

2670 Fabricació d'instruments òptics i equips
fotogràfics.
9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

