
En la següent guia us informarem de les 
preguntes més freqüents que aquests 
dies s’han fet en relació als ERTOS i els 
canvis que s’han produït amb la 
publicació del Reial Decret Llei 8/20201 i 
9/20202. 

Tota la informació té relació amb el 
esdeveniment que estem actualment 
vivint a nivell estatal i mundial, la 
pandèmia del COVID-19. 

 

1.ERTO 
A la meva empresa han fet un ERTO 
¿que cal saber? 

Primer de tot cal tenir en compte que 
l’aplicació d’un ERTO, en cap cas és un 
acomiadament. El contracte està 
suspès, es a dir, entre l’empresa i el 
treballador/a, no hi ha cap obligació 
de treballar ni l’empresa de pagar la 
nòmina. El treballador/a passa a 
percebre la prestació d’atur. 

 

El ERTE només pot ser una 
suspensió del contracte? 

No, hi han dos tipus d’ERTE. 

-Suspensió del contracte 

-Reducció de la jornada: entre el 10%-
70% de la jornada de treball computada 
sobre la base diària, setmanal, mensual 
o anual. No es podran realitzar hores 
extres a menys que sigui per força 
major. 

 

 

 

 

 
1 Reial Decret-Llei 8/2020, del 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front al 
impacte econòmic i  social del COVID-19. 

Quan pot durar l’ERTO?  

La duració de la mesura es SEMPRE 
TEMPORAL. La temporalitat ve 
marcada per la decisió empresarial, que 
en el seu cas, hagi estat negociada amb 
la representació dels treballadors. 

 

Quines són les causes que 
justifiquen un ERTO? 

-Econòmica: quant els resultats de la 
empresa són negatius. La disminució 
d’ingressos, ordinaris o de ventes, ha de 
ser persistent en el temps. S’entendrà 
que hi ha una disminució si durant 2 
trimestres consecutius el nivell 
d’ingressos ordinaris o de ventes de 
cada trimestre es inferior al registrat en 
el mateix trimestre del any anterior. 

 

-Tècniques/organitzatives: quan es 
produeixin canvis, com poden ser, en 
l’àmbit dels mitjans o instruments de 
producció. 

 

-Productives: quan es produeixin 
canvis en la demanda dels productes o 
serveis que l’empresa pretén col·locar 
en el mercat. 

 

-Força major: quan s’han produït 
esdeveniments que no es podien 
preveure. 

 

 

 

 

2 Reial decret-Llei 9/2020, del 27 de març, pel 
qual s’adopten mesures complementàries, en 
l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats 
del COVID-19. 
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Hem poden fer un ERTO per força 
major pel COVID-19? 

Si, l’empresa pot justificar la necessitat 
d’aplicar un ERTE per força major degut 
a l’Estat d’Alarma  produït per la crisis 
sanitària del COVID-19. No obstant, 
l’existència de força major l’haurà de 
constatar l’autoritat laboral en el 
termini de 5 dies des de la sol·licitud 
empresarial. 

 

Hem poden anar a fer treballar si 
estem en ERTO? 

Si l’ERTO està justificat per una causa 
econòmica, tècnica o productiva i s’ha 
produït una reducció de la jornada de 
tots o alguns treballadors o 
treballadores pot ser que hagis d’anar a 
treballar unes hores de la teva jornada. 

En cap cas si és un ERTO per força 
major és pot anar a treballar ja que, 
només es poden suspendre dels 
contractes de treball. 

 

L’ ERTO és una decisió unilateral de 
l’empresa? 

En el cas de que la causa sigui per força 
major serà l’empresa qui de forma 
unilateral prendrà la decisió d’iniciar un 
ERTO.  

L’empresa ha de comunicar als 
treballadors i treballadores que 
presentarà la sol·licitud. Com també 
donar còpia de la memòria en la qual 
expliqui la necessitat de fer aquesta 
sol·licitud als representats legals del 
treballadors. 

En el cas de que la causa del ERTO 
sigui qualsevol de les altres tres 
esmentades anteriorment s’haurà 
d’iniciar un període de consultes. 

 

Quan ha de durar el període de 
consultes? Qui ha d’estar present? 

El període de consultes durarà 7 dies 
màxim. S’ha de crear una Comissió 
Negociadora, en el termini de 5 dies, on 
hi hauran presents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem substituir la negociació per 
una mediació o arbitratge? 

Si en qualsevol moment es pot canviar 
el període de consultes per una 
mediació o arbitratge, tenint en compte 
que serà necessari l’acord de les 
dues parts, empresa i RLT. 

 

Si el període finalitza amb acord que 
puc fer? 

1. Assumir l’ ERTE. 
 

2.  Intentar rescindir el seu 
contracte amb la indemnització 
per acomiadament improcedent, 
art 50 ET. 
 
 

EMPRESES AMB RLT 

•  La RLT 

EMPRESES SENSE RLT (MÀXIM 3 
MEMBRES) 

•  Una comissió de treballadors i 
treballadores de la pròpia empresa 
escollits democràticament entre ells 
mateixos. 

•  Comissió amb els sindicats més 
representatius i representatius del 
sector de l’empresa i que estiguessin 
legitimats per formar part de la comissió 
negociadora del conveni d’aplicació. 
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3.  Impugnar la decisió empresarial 
per via judicial, art 138 LJS(20 
dies a la notificació individual). 
Només podrà ser per frau, 
dolo o abús de dret. 
 

Si no hi ha hagut acord, es pot aplicar 
igual? Que haig de fer? 

L’ERTO es podrà seguir aplicant igual i 
el treballador podrà: 

1. Assumir l’ERTE. 
 

2. Intentar rescindir el contracte 
amb una indemnització per 
acomiadament improcedent a 
través del art 50ET. 15 dies de 
preavís o el que marqui el 
conveni col·lectiu de referència. 
 

3. Impugnar la decisió per via 
judicial, art 138 LJS (20 dies a la 
notificació individual). Només 
podrà ser per frau, dolo o abús 
de dret. 
  

La justícia dona la raó a la empresa: 

- S’assumeix la modificació. 

-S’intenta rescindir el contracte.  

 

La justícia dona la raó al treballador: 

-El treballador recuperà les 
seves anterior condicions 

-Si l’ERTO era per suspensió, la 
empresa haurà d’abonar els salaris 
deixats de percebre del treballador o si 
estava cobrant la prestació d’atur la 
diferència.  

Es pot demanar indemnització per 
danys i perjudicis. 

Per impugnar el ERTE cal tenir en 
compte que en cap moment es 
paralitzarà la decisió empresarial, a 
menys que es sol·liciti com a mesura 
cautelar 

Si estic de baixa o per risc durant 
l’embaràs també hem poden fer 
l’ERTO? 

El treballador o treballadora que estigui 
en aquestes situacions laborals ja es 
troba en suspensió del contracte de 
treball. Se’l influirà a l’ ERTO, però no 
cobrarà la prestació d’atur a menys que 
s’extingeixi la baixa laboral. 

 

2. LA PRESTACIÓ D’ATUR 
Puc cobrar l’atur encara que no tingui 
cotitzats 360 dies en 6 anys? 

Una de les mesures excepcionals 
aprovades es que per percebre la 
prestació d’atur no complir el període de 
carència mínim que es demanava com a 
requisit anteriorment. 

 

Cobraré el mateix que si estigues 
treballant? 

No. La quantia de la prestació d’atur és 
del 70% de la base reguladora durant 
els sis  primers mesos i després el 50% 
a partir del setè mes. 

No obstant, l’empresa pot pactar amb 
la RLT la complementarietat d’aquest 
percentatges fins arribar al 100% del 
salari. 

La base reguladora es la mitjana de les 
bases de contingències professionals, 
excloent hores extres, dels últims 180 
dies cotitzats. 

 

I si m’han reduït la jornada? 

En aquest cas el percentatge de jornada 
que s’hagi reduït es cobrarà a través de 
la prestació d’atur i la jornada efectiva de 
treball que es seguirà realitzant a 
l’empresa, es responsabilitat de 
l’empresa seguir abonant com a 
salari treballat. 
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L’ atur gastat es descompta? 

Durant el període en que es cobri la 
prestació d’atur per un ERTO derivat de 
la crisis sanitària del COVID-19 no es 
descomptarà del atur que s’hagi generat 
fins el moment. 

Es a dir, un cop finalitzat el ERTO si el 
treballador/a més endavant comencés a 
cobrar la prestació d’atur no s’hauria 
descomptat el període que ha estat en 
ERTO. 

 

Com sol·licito l’ atur? M’haig de 
donar d’alta  quan la meva empresa 
presenti l’ERTE? 

Durant el període de vigència de 
mesures excepcionals degut a la crisis 
sanitària pel COVID-19 les inscripcions 
al autor es faran automàtiques. 
L’empresa que promogui un ERTO 
comunicarà el llistat dels afectats i 
afectades i un cop l’Autoritat Laboral 
validi l’expedient els treballadors i 
treballadores són donats d’alta al 
sistema fins que finalitzi l’ERTO. 

 

És obligatori sol·licitar la prestació 
d’atur?

 

En cap cas la sol·licitud de prestació 
d’atur es obligatòria, és

 

VOLUNTÀRIA

. 

En el cas que no es sol·licites, el 
treballador o treballadora podrà 
sol·licitar

-

la posteriorment si fos 
acomiadat.

 

 

Que passa amb les meves vacances 
i pagues extres?

 

En cap cas podrà haver un perjudici  en 
el dret de vacances del treballador o 
treballadora. Igual queb en les pagues 
extres, que es seguiran generant per 
una quantia proporcional al temps 
treballat.

 

No obstant, durant el període de 
suspensió del contracte no es generen 
dret a vacances.

 

 

Com m’afecta si soc treballador fix 
discontinu? 
Aquells treballadors que el seu 
contracte s’hagi suspès com a 
conseqüència del impacte del COVID-19 durant períodes que haguessin estat 
d’activitat, podran tornar a percebre la 
prestació d’atur màxim 90 dies. 
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