
    

    

PRORROGA DELS ERTO 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 30 de juny de 2020 
 

Es prorroguen els ERTO fins el 30 de setembre 
 
El dissabte 27 de juny s’ha publicat al BOE el Reial 
Decret Llei 24/2020, en el que s’allarguen els ERTO 
fins a 30 de setembre. Aquesta pròrroga rebaixa 
però les exoneracions de quotes, passant a pagar 
una part de la Seguretat Social dels treballadors 
que encara no poden prestar els serveis amb la 
jornada per la qual han estat contractats. 
 
També afegeix una sèrie de requisits a complir per 
part de les entitats que mantenen els seus 
treballadors dins l’ERTO. 
 
Exempcions: 
Als ertos de força major total vigents actualment 
(aquells que tenen tots els seus treballadors 
suspesos d’ocupació) se’ls aplicarà una exempció 
en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, del 
60% a l’agost i del 35% al setembre. Recordeu que 
fins ara hi havia una exoneració de quotes del 100%. 
 
Als ertos de força major parcial (aquells que tenen 
part dels seus treballador actius i altres en situació 
d’erto) se’ls aplicarà una exempció del 60% per als 
treballadors en actiu i un 35% pels treballadors que 
segueixin afectats per l’erto. 
Impossibilitat de contractar: 
 
Les entitats que tinguin algun treballador afectat per 
l’erto, no podrà contractar a cap treballador més, a 
no ser que els treballadors afectats per l’erto no 
tinguin la titulació o la capacitat necessària per 
exercir aquesta tasca. 
 
També estan prohibides les hores extraordinàries i 
l’externalització de serveis mentre hi hagi 
treballadors afectats per l’erto. 
 
Contractes temporals i fixes discontinus: 
Els contractes temporals que finalitzin mentre estigui 
vigent l’erto, com a norma general, hauran de seguir 
vigents, amb l’excepció de que el contracte sigui per 

una obra o servei determinat i depengui d’una data 
concreta. Per exemple, un contracte per una 
obra o servei corresponent a un taller extraescolar 
que finalitza el 30 de juny. Com que aquest taller no 
es podrà desenvolupar més tard del 30 de juny, 
aquest contracte hauria d’acabar. 
 
Els contractes fixes discontinus tenen la mateixa 
consideració que els contractes temporals. Els 
treballadors s’han de mantenir en alta a no ser que 
la seva activitat no es pugui fer en dates diferents de 
les que estava contractat. La protecció per 
desocupació dels treballadors fixes discontinus ha 
estat prorrogada fins el 31 de desembre. 
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