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REAL DECRETO-LEI 30/2020, DO 29 DE SETEMBRO, DE MEDIDAS SOCIAIS EN DEFENSA DO EMPREGO

Resumo das novidades introducidas:

1. Prórroga automática ata 31/01/2021 de todos os Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTE)
por forza maior consecuencia da Covid-19.

2. Novo réxime de exoneracións da cota empresarial da Seguridade Social para os ERTE por forza maior 
tramitados como consecuencia de novas restricións aprobadas a partir do 01/10/2020, entre un 100% e un 75%.

3. Os novos ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas ou produtivas (CETOP) vinculados á Covid-19
poderán iniciarse durante a vixencia dun  ERTE e  retrotraer os seus efectos ao momento da súa �nalización. 
Así mesmo, os ERTE vixentes poderán prorrogarse mediante acordo no período de consultas.

4. A cláusula de salvagarda do emprego durante 6 meses tras a �nalización dos  ERTE mantense, e as
empresas sumarán 6 meses máis no caso de que resulten novas bene�ciarias de exoneracións de 
conformidade co presente  RDL.

5. Mantense a prohibición de despedimento e a prórroga dos contratos temporais.

6. Prohibición de realizar horas extraordinarias nas empresas en ERTE.

7. A prestación por desemprego seguirá sen requirir un período mínimo de cotización para os ERTE
por Forza Maior e ETOP consecuencia do Covid-19. As empresas deberán formular unha nova solicitude 
colectiva antes do 20/10/20.

8. A prestación abonada para os ERTE rexidos polo novo RDL establécese no 70%.

9. Os traballadores e traballadoras non consomen a súa prestación de desemprego, e poden continuar
acolléndose a ERTE quen non tiñan o tempo de cotización su�ciente.

10. Nova prestación extraordinaria por desemprego para contratos �xos descontinuos ou traballos �xos
e xornais que se repitan a datas certas (a tempo parcial), para continuar cobrando prestación á �nalización 
do período normal de actividade no que debería chamarse a traballar. Requirirá solicitude colectiva da empresa
dentro dos 15 días desde a �nalización do ERTE por �nalización da tempada, ou solicitude individual dentro 
igualmente dos 15 días desde a nova situación de desemprego.

11. Á prestación por desemprego causada por ERTE consecuencia da Covid-19 non se lle deducirá a parte 
proporcional traballada a tempo parcial que puidese compatibilizar por non quedar afectado por medidas 
de suspensión, e as e os afectados ata o momento pola devandita dedución poderán reclamar o pago do detraído.
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