
Telèfon 934875878 • federacio@fecaceen.com 

Diputació, 331 2n 1a 

Barcelona 08009 

 
 

 

 

 

  

 

ACORD 

PRÒRROGA ERTES 

 

 

Benvolguts companys,  

 

Com tots ja sabeu, ahir es va arribar a un acord, in extremis, entre el Govern,  

CEOE, CEPYME, CC.OO i UGT, sobre els ERTES (vinculats al COVID-19), el final 

del qual estava previst  per al 30 de juny. 

 

Sense perjudici d'un anàlisi més precis i detallat quan es publiqui en el BOE, 

destaquem els següents punts, vists en la reunió celebrada aquest matí en la qual CEOE 

convocava d'urgència per a l'aprovació del nou text proposat pel Govern). 

 

1. En principi, s'estenen fins al 30 de setembre. 

2. Aquesta extensió implica: 

a) La pròrroga dels existents per FM. 

b) Possibilitat de nous ERTES FM per a empreses que es vegin obligades a 

tancar per rebrots. 

c) Els ERTES ETOP també es beneficiaran de les exoneracions en les quotes a 

la SS. 

3. Desapareix la distinció entre FM total i parcial. 
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4. Distinció entre empreses amb ERTES en vigor i les que iniciïn expedient a partir 

del nou RDL. (Això té la seva importància per al còmput dels 6 mesos de 

manteniment d'ocupació, prohibició d'acomiadaments...) 

 

5. Es manté la filosofia del RDL 18/2020. L'empresa decideix quants treballadors 

en actiu i en erte, així com també els que desafecta i torna a afectar el erte. 

 

6. Les exoneracions en les quotes a la SS, ("tots els que es beneficien dels diners 

públics"), comporten limitacions i/o prohibicions: reserva d'ocupació, prohibició 

d'acomiadaments, prohibició d'externalització d'activitats, de contractacions -

aquesta amb algun matís-, de realitzar hores extraordinàries, de repartiment de 

dividends, etc. 

 

7. Les empreses amb ERTES ETOP del ET, o les que renunciïn a les exoneracions 

no estan subjectes a les limitacions i/o prohibicions. 

 

8. Les exoneracions que s'han acordat: 

a) Empreses de menys de 50 treballadors, 60% en els treballadors que tornen al 

treball, i 35% en els treballadors en erte. 

b) Empreses amb més de 50 treballadors, 40% en els quals estan en actiu, i 25% 

en els quals segueixen en erte. 

 

Com sempre per a qualsevol consulta restem a la vostra disposició.   


