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Pròrroga dels ERTOamb ajuts
de fins a un 100%de la cotització
LaCEOE accepta en l’últimmoment el pacte que allarga la protecció fins al gener

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Pendent del sí de la patronal fins
a l’últim moment, el Consell de
Ministres va donar llum verda
ahir a les noves condicions dels
ERTOvinculats a laCovid19 per
als propers quatremesos. Amb el
valuós suport de laCEOE iCepy
me sota el braç, els ministres de
Treball i Seguretat Social, Yolan
da Díaz i José Luis Escrivá, van
defensar que les mesures con
sensuades suposen augmentar la
cobertura d’uns 750.000 assala
riats i del teixit empresarial du
rant la crisi. “És un acord de mà
xims que protegeix totes les em
preses i tots els treballadors”, va
defensar Díaz.
Finalment, fins al final de la

campanya nadalenca, es prorro
garan tots els ERTOde forçama
jor i s’estableixen tres tipus d’ex
pedients temporals, amb els seus
corresponents ajuts per a les em

preses. Els ERTO per impedi
ment de l’activitat, a causa de de
cisions sanitàries, comptaran
amb una exempció del 100% de
les cotitzacions empresarials a la
Seguretat Social per a les pimes i
del 90% per a les companyies
ambmés de 50 treballadors. Tots
els sectors podran demanarlo,
igual com el nou ERTO per limi

tació de l’activitat –aforaments,
horaris–, en què empreses de
tots els sectors tindran una re
baixa de quotes del 100% a l’oc
tubre, del 90% al novembre, del
85% al desembre i el 80% al ge
ner. En el cas de les empreses de
midamés gran, els ajuts seran de
deu punts menys.
El decret llei estableix també

una tercera eina de protecció de
l’ocupació per a les activitats es
pecialment afectades per la pan
dèmia, com les agències de viat
ges, turoperadors, hotels, trans
port aeri i marítim o negocis
culturals i de lleure, amb les em
preses que formen part de la ca
dena de valor o justifiquin la seva
dependència en la facturació. Els

ERTO d’aquestes empreses tin
dran una pròrroga automàtica, i
fins i tot quan passin de força
major a buscar causes econòmi
ques, tècniques, organitzatives i
de producció, es beneficiaran
fins a finals de gener d’un des
compte d’entre un 85% i un 75%.
Unes exoneracions molt més ge
neroses que les rebudes al llarg
del setembre. En aquest cas, es
bonifica no només els treballa
dors amb la feina suspesa sinó
també els que tornen a l’activitat,
mantenint l’esquema d’incentius

a la reactivació impulsat per
l’equip d’Escrivá.
La patronal havia criticat

apostar per aquesta última figura
perquè creia que deixava fora
nombrosos negocis. L’organitza
ció presidida per Antonio Gara
mendi va acceptar ahir al matí
l’última proposta del Govern,
amb una millora en les quotes
per als que sol∙licitin un ERTO
per limitació d’activitat i en el
ritme de reducció a mesura que
passen els mesos. En canvi, la
CEOE i Cepyme van haver d’ac
ceptar el manteniment de la
clàusula de salvaguarda de l’ocu
pació per sis mesos més i de la
“prohibició” de l’acomiadament
per causa objectiva per als nego
cis que estan rebent ajuts.
El suport dels sindicats

CC.OO. i UGT va quedar clar des
de dilluns, quan es van confirmar
els avenços en el paraigua per als
treballadors. Des de no reduir la
quantia de la prestació d’atur del
70%al 50%de la base reguladora
per als qui superen els sis mesos
en ERTO fins a posar el compta
dor a zero dels drets a l’atur dels
assalariats que perdin la feina al
llarg del 2021 i la prestació extra
ordinària per als fixos disconti
nus que no han pogut treballar
en la campanya d’estiu. Així ma
teix, per primera vegada el de
cret llei sobre ERTO recull una
clàusula per impulsar la forma
ció entre els treballadors que te
nen suspesa l’ocupació.
Aquest sisè acord impulsat pel

Govern de Pedro Sánchez prove
eix d’una regulació “favorable
per als treballadors i permet te
nir una eina perquè la situació de
crisi econòmica no es tradueixi
en una destrucciómassiva d’ocu
pació”, va resumir el secretari
general de CC.OO., Unai Sordo.c

Hi haurà noves
cobertures per
limitació d’activitat
i per als sectorsmés
perjudicats

EMILIA GUTIÉRREZ

Elsministres José Luis Escrivá i Yolanda Díaz van comparèixer ahir després del Consell deMinistres

Almenys 1.000milions almes per protegir l’ocupació
]Elministre José Luis Escri
vá va reconèixer que no
compten amb una xifra apro
ximada sobre el cost deme
sures de protecció de l’ocu
pació com el nou esquema
dels ERTO i els ajuts als autò
noms –aprovats també ahir
en el Consell deMinistres–.
Només es va arriscar a oferir
el cost mínim que gestiona el

seu departament. Així, va
avançar que esperen dedicar
almenys 1.000milions al mes
per cobrir empreses, assala
riats i treballadors per comp
te d’altri perjudicats per la
pandèmia. Amés, va remar
car que fins al mes de setem
bre l’Estat ja ha dedicat uns
22.000milions d’euros a
aquest tipus d’eines, des dels

ERTO al pagament d’incapa
citats temporals. És a dir, ja
supera els 21.000milions en
préstecs que rebrà Espanya
del programa europeu SURE.
Lameitat del cost, va expli
car Escrivá, recau sobre la
Seguretat Social, mentre que
l’altre 50% correspon alMi
nisteri de Treball mitjançant
prestacions d’atur.

BLANCA GISPERT
Barcelona

Nova clatellada a l’economia de
plataformes a Espanya. La Co
missió Nacional dels Mercats i
la Competència (CNMC) va dic
taminar ahir que Amazon ha de
complir amb la normativa del
sector postal perquè desenvolu
pa serveis d’empaquetament i
missatgeria de la mateixamane
ra que ho fa un operador postal,

com ara Correos, Seur o MRW.
El regulador considera que el

gegant del comerç electrònic
ofereix un servei integral de cor
reu postal. La companyia dels
Estats Units, sosté, “cobreix la
totalitat de les fases del cicle, té
una capacitat plena de control i
de direcció sobre el servei i, a
més, presta els seus serveis a ter
cers”. Per aquests motius, la
CNMC considera que la compa
nyia s’ha de cenyir a la normati

va postal, més severa que la llei
d’Ordenació dels Transports
Terrestres, per la qual es regia
fins ara.
En la resolució, la CNMC

atorga el termini d’un mes a
Amazon per realitzar una decla
ració responsable i inscriure’s
en el Registre d’Empreses de
Serveis Postals. De moment, la
companyia no ha fet cap comen
tari. Si no està d’acord amb la re
solució administrativa, té el ter

mini de dos mesos per interpo
sar un recurs davant l’Audiència
Nacional.
El fet queAmazon sigui consi

derada comuna empresa de ser
veis postals significa que a partir
d’ara tindrà més límits a la seva
activitat. La nota recorda que la
companyia haurà de complir
“no només amb exigències de la
normativa postal com la protec
ció de les dades i la privacitat
dels usuaris, sinó amb la resta de
la legislació aplicable esmenta
da ala llei postal”.
Entre les obligacions que hau

rà d’afrontar, destaquen el deu
re de guardar el secret postal de
les comunicacions i el deure
d’informar les autoritats de

competència sobre el preu de la
tramesa dels seus paquets. Tam
bé augmentaran els drets dels
consumidors davant la multina
cional. La llei postal els atorga el
dret de reclamació a través d’un
procés senzill i en el terminimà
xim d’un mes, el dret a ser in
demnitzats, a interposar una de
núncia, el dret a la propietat de
les trameses així com els drets
de reexpedició i refús dels en
viaments postals.
Pel que fa a la flota de repar

tidors, la resolució recorda que
alguns col∙laboradors –que
presten serveis a través de l’em
presa Amazon Flex, sancionada
per Inspecció– també s’hauran
de cenyir a la normativa postal.c

Competència obliga Amazon
a complir amb la normativa postal


