
NOTA INFORMATIVA DE LA D.G. DE
LA INSPECCIÓ DE TREBALL SOBRE
LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

DE L’OCUPACIÓ

"LAS EMPRESAS QUE INCUMPLAN ESTE COMPROMISO

DEBERÁN REINTEGRAR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE

LAS COTIZACIONES DE CUYO PAGO RESULTARON

EXONERADAS.".
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"Las empresas que
incumplan este
compromiso

(mantenimiento
del empleo

durante el plazo
de seis meses

desde la fecha de
reanudación de la

actividad)

deberán
reintegrar la
totalidad del
importe de las
cotizaciones de
cuyo pago
resultaron

exoneradas, con el
recargo y los
intereses de
demora

correspondientes.
..,”.

No hi ha cap interpretació o

fugida possible a la

interpretació que duu a

terme la Direcció General de

Treball.

Des del Reial decret llei

8/2020, de 17 de març, de

mesures urgents

extraordinàries per fer front a

l'impacte econòmic i social

de la COVID-19, una de les

més grans -si no les més-

incerteses que es van

originar en tot fòrum legal

per a una va ser la

interpretació que s'ha de

donar al paràgraf 5 de la seva

Disposició Addicional Sisena,

la redacció de la qual va ser (i

és).



Tot i que la Nota d'Informació no diu res, primer
hem d'aclarir el seu abast. Entenem que
l'obligació de desistiment afecta els següents tipus
d'ERTES:
- ERTES per Força major (ex article 22 RDL
8/2020)
- ERTES previstos en l'apartat 2 de la Disposició
Addicional primera del Real Decreto-ley 24/2020
(ERTEs per rebrot)
- ERTES previstos en l'article 2 del RDL 30/2020
amb dret a beneficiar-se d'exoneracions de quotes
(per impediment i per limitació)
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- ERTES per raons econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció (ETOP), ja que encara

que en principi les exempcions de quotes estaven
directament relacionades amb la força major, però
posteriorment pel Reial decret llei 24/2020, es van

afegir per primera vegada exempcions en les
cotitzacions a treballadors afectats per aquest tipus



 L'extinció d'un contracte

provoca la devolució de

totes les cotitzacions

exemptes per l'empresa

(devolució total).     

L'extinció provoca la

devolució de cotitzacions

exemptes d'aquest

contracte particular

(devolució nominal o

individual).

Dues interpretacions

possibles: 

Per la Direcció General el

reintegrament és la

devolució total de totes les

cotitzacions exemptes per

l'empresa .

“Este
compromiso se
entenderá
incumplido si
se produce el
despido o
extinción de los
contratos de
cualquiera de
las personas
afectadas por
dichos
expedientes”.

“sentido propio
de sus
palabras”

“reintegro de la
totalidad”,
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“este criterio tiene un mero carácter
informativo, que no vinculante, como
corresponde a las competencias
interpretativas de este Centro

Directivo, por cuanto la competencia
para realizar interpretaciones legales
con carácter vinculante se atribuye en
exclusiva por nuestro Derecho a los

órganos jurisdiccionales”.


