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REIAL DECRET-LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ (MESURES LABORALS)
CARÀCTER PREFERENT DEL TREBALL A DISTÀNCIA
El treball a distància haurà de ser prioritari davant la cessació temporal o reducció de l´activitat
ADAPTACIÓ I REDUCCIÓ DE LA JORNADA
La reducció de la jornada haurà de ser comunicada amb 24 hores d´antelació i podrà arribar al 100% de
la jornada. L’adaptació podrà consistir en un canvi de torn, d´horari, de tasques etc.. S´ha de fer tot el
possible per arribar a un acord.
CONCEPTE DE FORÇA MAJOR
Es considera força major la suspensió de les activitats, tancament de locals públics, restriccions a la
lliure circulació, falta de subministraments que impedeixin activitat i contagi o aïllament de la plantilla
per autoritat sanitària.
PROCEDIMENT ERTE FORÇA MAJOR
L´empresa el sol·licitarà mitjançant un informe on consti la situació de força major que serà resolt per
l´Autoritat Laboral en un termini de 5 dies.
NOUS TERMINIS ERTE CAUSES ETOP
La comissió representativa haurà d´estar constituïda en un termini de 5 dies i el període de consultes de
consultes no es podrà excedir del termini de 7 dies.
COMISSIÓ REPRESENTATIVA
En el cas de no existir RLT, estarà constituïda pels sindicats que van negociar el conveni col·lectiu
sectorial o, si no fos possible, per tres treballadors de l´empresa.
EXONERACIÓ COTITZACIÓ
En els ERTE´s per força major, la Tresoreria General de la Seguretat Social, a instància de l´empresari
exonerarà a l´empresa de l´abonament de l´aportació empresarial (100% - 50 treballadors i 75% + de 50
treballadors).
PRESTACIÓ PER ATUR
La prestació contributiva per atur es reconeixerà encara que manqui del període d’ocupació cotitzada
mínim necessari i no es computarà com consumit el període cobrat.
MANTENIMENT DEL LLOC DE TREBALL
Les mesures extraordinàries estaran subjectes al compromís de l´empresa de mantenir el lloc de treball
durant un termini de 6 mesos des de la data de represa de l´activitat.
APLICACIÓ DE LES MESURES
Les mesures extraordinàries seran també per a aquells ERTE’S presentats abans del 18 de març.
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