MESURES DE SALVAGUARDA DE L’OCUPACIÓ
Per evitar acomiadaments massius el govern de l’Estat mitjançant el Decret Llei 8/2020 de 17
de març va presentar mesures flexibles com son els ERTO.
Per tant amb els articles 22 y 23 del Decret 9/2020 de 27 de març no es podran entendre com
justificades l’extinció del contracte de treball ni l’acomiadament per causes major, i/o per
causes tècniques, organitzaves i de producció
Interrupció del còmput de la duració màxima dels contractes temporals
La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per
causes previstes als articles 22 i 23 del Decret 8/2020 de 17 de març suposen la interrupció del
còmput, tant de la duració dels contractes, com dels períodes de referencia equivalent al
suspès.
Sancions a les empreses
En el cas que les empreses hagin presentat falsedats o incorreccions de dades donaran
sanciones. Així mateix, es sancionarà si l’empresa ha sol·licitat mesures, en relació a l’ocupació
que no siguin necessaris o no tenen connexió suficient amb la causa que l’origina, sempre que
donin a la generació o percepció de prestacions indegudes al treballador/a.
El reconeixement indegut de prestacions a una persona treballadora per causes no imputables
a la situació actual, obligarà a l’empresa a retornar i ingressar a l’entitat gestora les quantitats
percebudes per la persona treballadora.
Data d’efectes de les suspensions per desocupació derivades de l’estat d’alarma
LA data d’efecte de la situació legal per desocupació en els supòsits de força majors serà la
data del fet causant de la mateixa.
Quan la suspensió del contracte o la reducció sigui deguda per causes econòmiques,
organitzatives, tècniques o de producció, la data d’efectes de la situació legal de desocupació
haurà de ser coincident o posterior a la data en que l’empresa comuniqui a l’autoritat laboral
la decisió adoptada

CONFINAMENT TOTAL I SERVEIS ESSENCIALS
El reial decret 10/2020 de 29 de març regula el permís retribuït recuperable per les persones
treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, per reduir la mobilitat de la
població

Tenint present que l’activitat laboral i professional es la causa de la majoria
dels desplaçament que es produeixen i amb l’objecte de reduir-la s’han regulat els serveis
essencials per poder continuar treballant, la resta de treballadors/es gaudirà d’un permís
retribuït recuperable.

Permís retribuït
Permís de caràcter obligatori pel personal treballador per compte aliena, que no
desenvolupin serveis o activitats essencials, limitat entre els dies 30 de març i 9 d’abril
ambdós inclosos.
Aquest personal treballador conservarà el dret a la retribució, inclosos salari base i
complements salarials.
Hauran de recuperar les hores de treball no prestades durant el permís retribuït des del dia
següent a la finalització de l’estat d’alarma i fins el 31 de desembre de 2020.
Aquesta recuperació haurà de negociar-se en un període de consultes obert amb l’empresa i
la representació sindical, que tindrà una durada màxima de 7 dies. En el cas que no existeixin
representació sindical, seran els sindicats majoritàries qui pactaran amb l’empresa la
recuperació de les hores. En el cas, de no conformar-se representació amb els sindicat
majoritaris, la comissió dels treballadors estarà integrada per tres treballadors de la pròpia
empresa.
Les empreses que els resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat podran
prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020.
Ocupacions sectors essencials
Només podran desplaçar-se als centres de treball el personal treballador considerats com
ESSENCIALS








ABASTAMENT: serveis destinats a la producció de primera necessitat: des de la
producció com la distribució. Serien el relacionats amb l’alimentació, productes
sanitaris, higiènics i farmacèutics.
SERVEIS HOSTELERIA I RESTAURACIÓ: els que presten serveis d’entrega a domicili.
TRANSPORT: aquells que transportin només la producció de primera necessitat
SEGURETAT: Forces armades, i cossos de seguretat de l’estat: institucions
penitenciaries, protecció civil, salvament marítim i tràfic i seguretat vial. I els
treballadors de les empreses de seguretat privada que presten servies de transport de
seguretat i aquells necessaris que garanteixin la seguretat dels serveis essencials i
d’abastament a la població
INDUSTRIA: aquelles que presten serveis en la cadena de producció i distribució de
ben, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament
sanitari i hospitalari, i altres materials necessari per la prestació de serveis sanitaris.
















Així com les que ofereixen subministres, equips i materials necessaris per
les activitats essencials
SANITAT: personal treballador de centres sanitaris i centres d’atenció a les persones
grans, en situació de dependència, discapacitat. S’inclouen treballadors de la llar i
treballadores domiciliàries
CENTRES ANIMALS: centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
COMUNICIACIÓ I TELECOMUNICACIÓ: personal treballador per presten serveis als
mitjans de comunicació en mitjans de titularitat pública o privada, així com el que
treballen en empreses gràfiques o de distribució(venta de premsa). Les empreses de
telecomunicació i de serveis informàtics essencials.
BANCA: personal treballador de serveis financers, notaries i registres excepte
assegurances
VIOLÈNCIA DE GÈNERE: serveis que presten ajuda relacionats amb la protecció i
atenció a les víctimes de violència de gènere.
IMMIGRANTS: centres d’acollida a refugiats i els centres d’estació temporal
d’immigrants i les entitats públiques de de gestió privada que i operin en el marc de la
protecció internacional i de l’atenció humanitaria
PRESTACIONS PÚBLIQUES: Funcionaris que tramitin prestacions públiques, subsidis i
ajudes legals.
ASSESSORAMENT EMPRESARIAL: Gestories, assessories despatxos de professionals per
ajudar a les empreses a gestionar els processos.
SERVEIS METEOROLOGICS: els necessaris per la provisió de serveis meteorològics de
predicció i observació i les processos associats de manteniment, vigilància i control.
SERVEI POSTAL: CORREUS.
EMPRESES D’IMPORTACIÓ: les empreses d’importació que subministrin material
sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit aduanes.

