
 · L’empresa on treballe pot fer un expedient de regulació 
temporal de l’ocupació (ERTO) 

Si l’empresa on treballes ha suspés o cancel·lat activitats per 

la declaració de l’estat d’alarma o per efectes del coronavirus, o ha 

de suspendre contractes o reduir jornades per causes econòmiques, 

tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el coronavirus,

pot fer un ERTO per força major, i, atenció: ho pot fer molt més ràpidament 

i informe de la inspecció laboral no és vinculant. 

No oblides que un ERTO suposa una suspensió del contracte, i no és 

un acomiadament, i que cobraràs el 70% de la base de cotització del mes 

anterior a l’inici de l’ERTO.

Com queden els meus drets i beneficis si em fan un ERTO?

Si l’empresa fa un ERTO, segons l’article 25 del reial decret llei, 

tindràs dret:

· a cobrar la prestació contributiva per desocupació, encara que no 

hages treballat el temps mínim necessari;

·  a cobrar-la fins que l’ERTO s’acabe (es revertisca), i

· que no et descompten aquest temps del període màxim en què 

pots cobrar la prestació.

Si treballes com a fix discontinu o fix periòdic tens dret a tornar a 

cobrar la prestació (amb un màxim de 90 dies) si et tornes a trobar en 

situació legal de desocupació.

Un ERTO? No em podrien deixar treballar a distància?

L’article 5 del decret declara que el treball a distància té preferència 

davant de la cancel·lació o la reducció d’activitat. Si el treball a distància 

és tècnicament possible i l’adaptació té un cost raonable, la teua empresa 

l’ha d’implantar. Si la prevenció dels riscos laborals del treball a distància 

no està prevista per endavant, hi haurà prou que l’avalues tu.

La meua empresa m’ha de protegir del coronavirus?

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga la teua empresa a 

garantir la teua seguretat.

Si no ho fan, la Inspecció de Treball té una campanya de vigilància 

especial per al coronavirus.

Si creus que hi ha un risc greu per a la teua salut, ho pots denunciar 

i, en última instància et pots negar a prestar serveis.

Com faig per cuidar familiars que s’han de protegir del 
coronavirus?

L’article 6 del reial decret llei diu que tens dret que l’empresa 

t’adapte o et reduïsca la jornada quan has de cuidar cònjuge, parella de 

dret, o familiars menors de dotze anys, amb discapacitat, de primer o 

segon grau de consanguinitat que no es puguen valdre per elles mateixes 

per causa del coronavirus, dins de les possibilitats i s’ha d’evitar perpetuar 

els papers tradicionals quan es tracta de cures. 

També diu que l’adaptació o reducció s’ha d’acordar amb l’empresa 

si és possible i es considera conciliació a tots els efectes previstos per la 

llei. 

La necessitat l’has d’acreditar. Per exemple, quan és causada per 

decisions governatives o perquè qui s’encarregava de les cures no ho pot 

fer per causes relacionades amb el coronavirus.

Tota reducció de jornada comporta una reducció proporcional de 

sou.

 

Important: Pot haver-hi aspectes poc clars que les empreses puguen 

usar en contra de la classe treballadora.  Consulta més detalls amb el 

teu sindicat de classe. Que no t’hi has afiliat? I a què esperes?

Treballe i ho faig per compte d’altre, en una empresa

El coronavirus i el meu treball: com m’afecta el reial decret llei  del Gobierno*?

 I  si no treballe i cobre el subsidi per desocupació?

L’article 27 del decret diu que el servei públic d’ocupació estatal podrà 

adoptar (però no ho assegura) les mesures següents:

· prorrogar d’ofici el teu dret a cobrar el subsidi per desocupació en els 

casos que estaven subjectes a la pròrroga semestral;

· no interrompre el subsidi per a persones de més de 52 anys, encara que 

la declaració anual de rendes no s’haja presentat quan toca.

I si sóc autònom o treballe per compte propi?

Si la teua activitat ha quedat completament suspesa o s’ha reduït tant 

que factures menys del 25% del que facturaves normalment tens dret a una 

prestació extraordinària del 70% de la base reguladora si:

· eres afiliat o afiliada i en alta quan es va declarar l’estat d’alarma, i

· et trobes al dia en els pagaments a la Seguretat Social.

Pots consultar el reial decret llei 8/2020 ací: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

També els sindicats han preparat seccions especials dels seus webs:

 · Intersindical: https://www.intersindical.org/

· CCOO: https://www.pv.ccoo.es/Informaci%C3%B3/Coronavirus 

· UGT: http://www.ugt-pv.es/cms/index.php/actualidad-listado/10826-    

informacion-sobre-el-coronavirus

 · COS: https://sindicatcos.cat/els-seus-negocis-o-les-nostres-vides/

* Reial decret llei 8/2020 del 17 de març
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