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Real decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de 
l’ocupació.

Aquest reial decret llei, producte del tercer Acord Social en Defensa de l'Ocupació entre agents socials i 
Govern (III ASDE), impulsa l'adopció de mesures davant la crisi sanitària per a esmorteir els efectes 
socioeconòmics provocats per la pandèmia i continuar salvaguardant l’ocupació.

ERTO de força major (article 22 RD llei 8 /2020) 

Aquest tipus d’expedients de regulació basats amb la força major i regulats a l’article 22 del RDL 8/2020 
vigents fins avui es prorrogaran automàticament fins al 31/01/2021.

Les empreses afectades per la COVID-19, l’activitat de les quals estigui inclosa en algun CNAE de l’Annex, així 
com les empreses que formen part de la cadena de valor d’aquestes o que depenguin directament d’elles, 
rebran exoneracions en les quotes :

a) El 100 % per empreses de menys de 50 persones treballadores fins el 31 de gener de 2021
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b) El 90% per empreses amb mes de 50 persones treballadores fins el 31 de gener de 
2021.

f

ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. (article 3 RD 
llei 30/2020) 

Els expedients de regulació, iniciats després de29 de setembre i fins el 31/01/2021 se’ls hi aplicaran les 
especificitats incloses en l’article 23 RDL 8/2020.

Article 23 RDL 8/2020:

Poden iniciar-se estant vigent un expedient de força major dels inclosos en l’apartat anterior o bé un cop 
hagin finalitzat.

Els ERTO per causes ETOP vigents fins avui els hi serà d’aplicació la normativa que se’ls aplica,i es podran 
prorrogar si hi ha acord durant el període de consultes. Aquest tipus d’expedients rebran exoneracions si es 
tracta d’empreses, l’activitat de les quals estigui inclosa en algun CNAE de l’Annex i que derivin d’una força 
major o d’una causa ETOP del II ASDE. 

Les exoneracions es preveuen per a octubre, novembre, desembre i gener, tant si els treballadors es 
mantenen en ERTE com si reprenen activitat

 85% per empreses amb menys de 50 persones treballadores 
 75% per empreses amb 50 o més . 

ERTO per “Rebrot”.

Els ERTO per “Rebrot” que es regulen a l’article 47.3 de l’ET es diferencien dos supòsits pel que fa a les 
exoneracions: 

 Quan s’impedeixi l’activitat a qualsevol empresa i entitat de qualsevol sector o activitat, per 
restriccions o mesures de contenció per autoritats espanyoles o estrangeres: exoneracions del 85% 
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si són de menys de 50 persones treballadores i el 75% en empreses de més de 50 persones 
treballadores (fins que duri la mesura, com a màxim fins el 31/01/2021).

 Quan es limiti per reducció d’aforament o d’horaris, decretat per les autoritats competents a partir 
de l’1 de setembre, en qualsevol empresa o entitat i en particular en hostaleria, restauració i comerç.

Les exoneracions seran decreixents i només per les persones treballadores afectades.

 En empreses de menys de 50 persones treballadores:
Octubre 85%, novembre 70% , desembre 55%  i gener 40%

 Per empreses amb 50 o mes persones treballadores 
Octubre 75%, novembre 60% , desembre 45%  i gener 30%

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació (article 8 RD llei 
30/2020)

Es continuaran aplicant fins al 31 de gener de 2021, les mesures de protecció per desocupació recollides en 
els apartats de l’1 al 5 de l'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que són:

 Cobraran prestació d’atur tots els treballadors i treballadores afectats per un ERTO, encara que no 
tinguin el període mínim de cotització. (Els 12 mesos cotitzats en els últims 6 anys.) 

 La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora de la persona 
treballadora que no veurà disminuïts els seus ingressos, tal com ocorria fins ara, al 50% de la base 
reguladora una vegada transcorreguts els sis primers mesos.

 Les persones treballadores afectades per un ERTO mantindran el "comptador a zero" en cas  que 
siguin afectades per un acomiadament objectiu, individual o col•lectiu, o un altre basat en 
qualsevol causa, que sigui declarat improcedent, durant l'any 2021, o si s'extingeix el seu contracte 
temporal dins d'enguany.

 Les empreses afectades per les pròrrogues regulades en l'article 1 i aquelles que estiguin aplicant 
un expedient de regulació temporal d'ocupació basada en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, 
de 17 de març, a data d'entrada en vigor de la present norma, hauran de formular una nova 
sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, abans del dia 20 d'octubre de 2020.

Prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu o que facin 
treballs fixos i periòdics en dates certes. (article 9 RD llei 30/2020)

 La prestació extraordinària es reconeixerà a les persones treballadores amb contracte fix discontinu 
i a aquelles que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que hagin estat 
afectades, durant tot o part de l'últim període teòric d'activitat, per un expedient de regulació 
temporal d'ocupació basada en les causes recollides en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, quan deixin d'estar afectats per l'expedient de regulació temporal 
d'ocupació .
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 Es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l'expedient, el 
percentatge del 70 per cent fins al 31 de gener de 2021.

Hores extraordinàries i noves externalitzacions de l'activitat durant 
l'aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació regulats 
en aquesta norma. 

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l'activitat , concertar-se 
noves contractacions, siguin directes o indirectes durant els expedients de regulació temporal d'ocupació 
referits en aquest articulo.

Formació de les persones afectades per expedients de regulació temporal 
d'ocupació

Les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada a 
conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ús dels referits en aquesta norma, tindran la 
consideració de col·lectiu prioritari per a l'accés a les iniciatives de formació del sistema de formació 
professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
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ANNEX

CNAE-09 als quals pertanyen les empreses especialment afectades definides en 
l'apartat 2 de la disposició addicional primera.

0710 Extracció de minerals de ferro.
2051 Fabricació d'explosius.
5813 Edició de periòdics.
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.
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7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
9004 Gestió de sales d'espectacles.
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 programes informàtics en establiments especialitzats.
3220 Fabricació d'instruments musicals.
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
5510 Hotels i allotjaments similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
4939 tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
9001 Arts escèniques.
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.
1393 Fabricació de catifes i moquetes.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.
9321Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.
2431 Estiratge en fred.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars.
5590 Altres allotjaments.
5010 Transport marítim de passatgers.
7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.
4932 Transport per taxi.
2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment.


