
LES INFORMACIONS ENVIADES PODEN SER CANVIANTS SEGONS NOUS 
ACONTEIXEMENTS I AJUTOS DE MESURES

• ERTE: En aquest cas, solament, la normativa vigent contempla i sobre la base de “Força Major” 

a procedir segons l'Art. 47.3ET a tramitar un ERTE (Expedient Regulació Temporal Ocupació) 

suspenent els contractes de treball de manera temporal fins a un altre avís.

• Durant aquest temps de suspensió del contracte els treballadors passaràn a percebre la 

prestació per desocupació. Es cobrarà amb el límit de 1.098 €/mes bruts proporcionals a la 

jornada i s'incrementarà en cas de fills a càrrec. Aquest tràmit és lent, amb molta documentació a 

aportar i l'aval necessari de l'autoritat laboral i inspecció de treball, les quals estan inoperatives o 

col·lapsades en el seu m 

S'espera que durant el Dimarts 16 i/o Dimecres 17 de març, que el Govern comuniqui algunes 
d'aquestes mesures:

1. El pagament del 100%, de salari, en situació de IT derivat del Virus.

2. Els permisos per a la cura de fills i majors (primer grau), costos a càrrec de la Seg Social.

3. Facilitar i fomentar el teletreball (de manera excepcional).

4. ERTES i ETS, retroactius, escurçar terminis a cinc dies màxim en presentació. Reduir 

igualment la documentació a presentar, (memòria, actes, etc.) que el treballador percebi la 

prestació de desocupació (que haurà de ser del 100%), i que vagin amb càrrec al fons 

extraordinari que es creï. Exonerar a l'empresa del pagament de Seguretat Social en força major, 

considerant com a situació de força major l'actual situació, com a mínim en les zones 

geogràfiques i activitats en les quals s'ha decretat el tancament obligatori. Així mateix, que 

l'informe de la Inspecció, de manera extraordinària, no sigui preceptiu i no es precisi si més no la 

constatació de força major, ja que aquesta ve recollida “de facto” per la pròpia Administració i 

que sigui suficient i s'accepti amb una declaració de l'empresa sobre el tancament d'activitat i 

una relació nominal de treballadors afectats. La durada de la temporalitat l'estableixen les pròpies 

administracions
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5. Exonerar o bonificar les quotes d'autònoms.

6. Ampliació de terminis respecte a la TGSS, flexibilització en aquests.

ACLARIMENT:
Davant la situació d'Incertesa i Força Major en les quals ens trobem podem aconsellar de manera 
transitòria, de mutu acord l'empresa i treballador, puguin realitzar vacances i/o hores acumulades 
a l'espera de mitjanes excepcionals que el Govern decretarà.
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