NOVES EXONERACIONS DE QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL
Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector
turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària.
L'article 7 del Reial decret llei 35/2020, ha establert un nou marc d'exoneracions per als
expedients de força major tramitats pel Covid-19 de diferents activitats econòmiques i
que es trobin prorrogats fins al 31/01/2021, al no haver renunciat les empreses a
aquests.
Les activitats als quals s'apliquen les noves exoneracions són:
-CNAE 4634 (Comerç a l'engròs de begudes)
-CNAE 5610 (Restaurants i llocs de menjars)
-CNAE 5630 (Establiments de begudes)
-CNAE 9104 (Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals)
-CNAE 9200 (Activitats de jocs d'atzar i apostes)
Aquestes activitats, no havien quedat incloses en els CNAE de l'annex del Reial decret
llei 30/2020, per la qual cosa fins ara la pròrroga del ERTO no generava dret a les
exoneracions. Aquesta circumstància canvia per a la quotes de desembre i gener,
aplicant-se les exoneracions a l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social
per les persones treballadores d'afectades per aquests expedients que reiniciïn la seva
activitat a partir de l'1 de desembre de 2020, o que l'haguessin reiniciat des del 13 de
maig de 2020; i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats
suspeses el mes de desembre de 2020 o el mes de gener de 2021, pels períodes i
percentatges
de
jornada
afectats
per
la
suspensió.
Aquesta exempció s'aplicarà en els percentatges:
a) El 85 per cent de l'aportació empresarial reportada al desembre de 2020 i gener
de 2021, quan l'empresa hagués tingut menys de cinquanta persones
treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social
a 29 de febrer de 2020.
b) El 75 per cent de l'aportació empresarial reportada al desembre de 2020 i gener
de 2021, quan l'empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores
o assimilades a les mateixes en situació d'alta a 29 de febrer de 2020.
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Aquestes exoneracions en aplicar-se tant a la jornada reduïda pel ERTO
com a la jornada reincorporada, implica un major benefici respecte als ERTO
d'impediment o limitació, atès que en aquests ERTO solament s'aplica
l'exoneració en la jornada no treballada, però no en la jornada treballada. Això
pot resultar d'interès en aquelles empreses d'aquestes activitats que hagin
reincorporat persones treballadores des del 13/05/20, i que en aquests
moments
realitzin
jornada
de
treball.
Això no obstant les empreses que els apliquin restaran condicionades al manteniment
de l'ocupació durant un nou període de sis mesos.
Finalment, la Disposició addicional tercera d'aquest text legal permet aplicar
bonificacions del 50% de les quotes empresarials de seguretat social en els treballadors
fixos discontinus del sector del turisme, així com els d'hostaleria i comerç sempre que
es trobin vinculats al sector del turisme, que es mantinguin en alta o iniciïn en els
mesos d'abril a octubre de 2021.
Badalona, 28 de desembre de 2020.
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