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Tractament comptable dels ERTOs

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar, en el BOICAC núm. 122/2020, 
una consulta sobre el tractament comptable dels ERTOs en relació amb les decisions 
adoptades pel RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Les suspensions de contracte i les reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en 
pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19, tindran la consideració de provinents 
d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l’article 47 del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Per tant, la suspensió exonera de les obligacions 
recíproques de treballar i remunerar el treball.

D’acord a la normativa aplicable, subsisteix l’obligació de l’empresa de continuar cotitzant pels 
seus treballadors. Tot i això, a causa dels efectes econòmics provocats per la COVID-19, 
l’esmentat RDL 8/2020 preveu, com a mesura excepcional, l’exoneració d’aquest pagament a 
l’empresa, tot i que jurídicament es produeixen els mateixos efectes que si el pagament es 
continués realitzant.

D’acord al Marc Conceptual de la Comptabilitat que conté el Pla General Comptable vigent, 
estableix que la comptabilització de les operacions es realitzarà d’acord a la seva naturalesa 
econòmica i no només d’acord a la seva jurídica, i aplicant el principi comptable de 
meritament. Per tant, l’exoneració de l’obligació del pagament per part de l’empresa de la 
seguretat social, té la naturalesa de percepció d’una subvenció, acreditant-se en el mateix 
moment i de la mateixa forma que anteriorment la despesa de Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa. Tot això sempre condicionat al compliment de les obligacions establertes de 
manteniment del contracte dels treballadors per un període mínim de 6 mesos a partir de 
reprendre l’activitat.

Per tant, les bonificacions de les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec l’empresa es 
comptabilitzaran com a ingressos de subvencions. Tot i això, es pot admetre la 
comptabilització com a minoració de la despesa de Seguretat Social, sempre i quan sigui poc 
significativa d’acord al principi comptable d’importància relativa.

Pel que fa a la remuneració dels treballadors afectats pels ERTOs, no tenen la consideració 
d’indemnitzacions, sinó que són prestacions d’atur desemborsades directament per l’Estat 
que no serien despesa per a l’empresa ni tampoc ingrés i, per tant, no tindria reflex comptable.

Les obligacions que es poguessin derivar de l’incompliment de les condicions establertes per 
la normativa, com per exemple el manteniment dels contractes dels treballadors un mínim de 
6 mesos a partir de reprendre l’activitat, s’hauran de tractar i comptabilitzar d’acord a les 
normes de registre i valoració de provisions i contingències.

Novetats en comptabilitat i auditoria
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Càlcul del número mig de treballadors en empreses amb ERTOs

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va publicar, en el BOICAC núm. 124/2021, 
una consulta sobre la determinació del número mig de treballadors en les empreses que hagin 
adoptat ERTOs derivats de la COVID-19.

D’acord a la normativa d’elaboració dels comptes anuals, totes les persones que treballin en 
una empresa i estiguin vinculades a aquesta per un contracte de treball, inclosos els directius, 
es computaran com a treballadors de l’empresa.

Els treballadors amb expedient de regulació temporal de treball, no extingeixen la seva relació 
laboral amb l’empresa, per tant computen a efectes de calcular el número mig de treballadors.

Per a determinar el número mig de treballadors en les empreses que hagin adoptat ERTOs 
derivats de la COVID-19, caldrà computar aquests treballadors promitjant el temps durant el 
qual hagin prestat els seus serveis a l’empresa durant l’exercici. Per tant, si en una empresa de 
20 treballadors s’ha fet un ERTE al 50% de la plantilla durant un període de 6 mesos, el número 
mig de treballadors de l’exercici serà de 15.

El càlcul del número mig de treballadors té efectes en l’àmbit mercantil ja que determina, 
juntament amb altres magnituds, el format en què s’han de presentar els comptes anuals, 
determina l’obligació de formulació i auditoria dels comptes anuals consolidats i l’obligació 
d’auditar els comptes anuals. En tot cas, cal tenir en compte que cal complir amb els requisits 
establerts durant dos exercicis consecutius tant per estar-ne obligat com dispensat.
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 Alícia Casellas i Estévez
Cati Verdaguer i Serarols

Cecília  Paino i Lloberas
Efraïm Costa i Rengel

Enric  Paredes i Baulida
Isabel Casadevall i Hernández

Joan Manel Balastegui i Torrent
Joan Rebollo i Masoliver

Jordi Arderiu i Turon
Jordi Riera i Gil

Josep Pont i Berenguer
Lourdes Bertó i Bou

Miquel  Sitjà i Passols
Mònica Linde i Comino
Rosa Prats i Marimont

Verònica Jiménez i Camarena
Xavier Canet i Vila

acasellas@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
jriera@aparedes.com
jpont@aparedes.com
lberto@aparedes.com
msitja@aparedes.com
mlinde@aparedes.com
rprats@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com
xcanet@aparedes.com

Recordeu que visitar la nostra web aparedes.com
per estar al dia de les novetats del sector
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