Senyors,
Per la present els volem informar de la situació actual dels ERTES per força major, atès que la
informació que s'està difonent en televisió, ràdio i premsa, no sempre està sent correcta o encertada,
donant lloc a una gran confusió.

La qüestió radica que no ha existit una prorroga com a tal dels ERTES PER FORÇA MAJOR, recordem que
les empreses que d'acord amb el Reial Decret 463/2020 que va prohibir o dificultar en extrem seva activitat
van poder tramitar un Expedient de suspensió temporal de contractes per FORÇA MAJOR al mes de març,
el 13 de maig de 2.020, es va publicar el Reial Decret Llei 18/2020, el qual va atorgar a les empreses que ja
no tinguessin prohibida la seva activitat un termini fins al 30 de Juny de 2.020, perquè poguessin tramitar
un ERTE per causes productives, ja que una qüestió és que no tinguin prohibida la seva activitat i una altra
que la seva facturació, vendes o activitat estigués en mínims no podent oferir treball efectiu a tots els
membres de la plantilla a jornada completa. Això ha estat ratificat en l'article 2n de el Reial Decret Llei
24/2020, i en el qual s'atorga un termini de 15 dies perquè les empreses que no tenen prohibida la seva
activitat ni de forma directa, ni indirecta puguin presentar la Declaració Responsable desistint de l'ERTE de
Força Major i acollint-se a un nou ERTE per causes productives, establint la data d'efectes a la finalització
de l'anterior.

En conseqüència d'acord amb la normativa publicada, totes aquelles empreses que ja no poden continuar
en ERTE per força major per no estar prohibida la seva activitat, han de desistir d'aquest i tramitar un altre
ERTE per causes PRODUCTIVES, en cas contrari incorrerien en una il·legalitat., podent la Inspecció de
Treball, sancionar i exigir tornar les exoneracions de la Seguretat Social així com les prestacions rebudes
pels treballadors, a títol d'exemple podem indicar que els bars o restaurants que tenen limitat el seu
aforament al 50%, aquests si es poden mantenir en ERTE per força major parcial, ja que part de la seva
activitat està prohibida, però no obstant això una botiga de venda al detall que no té prohibida la seva
activitat, no pot continuar en el ERTE de Força Major, en cas que no els sigui possible mantenir l'ocupació
de tots els seus treballadors hauran de tramitar un ERTE de causes PRODUCTIVES el qual pot tenir una
durada de 6 mesos dins d'un període de 12 mesos, obtenint actualment i fins al 30 de Setembre de 2.020,
les mateixes exoneracions de la Seguretat Social que els ERTES de Força Major Parcial.
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