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La cosa esta chunga, Fernández.
A par6r de ahora, para que yo gane más dinero,
usted se ira al paro y en verano prepárese, porque 

trabajará más por el mismo dinero

como usted
diga

AMO



L’oportunisme de moltes empreses que 
presenten ERTO de força major de manera 
injustificada 

Catalunya enregistra a dia d’avui més de 25.000 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que 
afecten gairebé 250.000 treballadores i treballadors, i dels quals el 96 % tenen la força major com a causa. 
Són unes dades estadís6ques que evidencien un abús en la u6lització per part de bastantes empreses de 
les causes de força major, que haurien de donar-se de manera excepcional. 

Per eludir les quotes a la Seguretat Social 

La u6lització interessada de la força major respon, d’una banda, a l’intent d’evitar el paper d’intervenció 
dels treballadors i treballadores a través de l’obertura del període de consultes, i de l’altra, a poder aprofitar 
l’exoneració, per part de l’empresa, de pagar la part empresarial de la quota a la Seguretat Social. 

Evitar interessadament la intervenció dels treballadors i treballadores en els expedients no només vulnera 
la llibertat sindical, sinó que desequilibra la responsabilitat compar6da que hauríem de tenir en la sor6da 
d’una crisi sanitària com aquesta, i ens condemna novament com a treballadors i treballadores a pagar-ne 
les conseqüències. Cal tenir en compte que habitualment només s’aconsegueixen pactar mesures 
alterna6ves a la reducció d’ocupació (teletreball, modificació de jornada, adaptació del calendari) o millores 
de protecció social complementàries a les que estableix la llei, ja siguin salarials o de qualsevol 6pus, a les 
empreses en què existeix una intervenció sindical en el període de consultes. 

A més, la determinació de força major exonera les empreses a pagar les quotes corresponents a la part 
empresarial dels seus treballadors i treballadores. Fer barra lliure amb la consideració de força major no 
només allibera de responsabilitat les empreses en la col·laboració per sor6r d’aquesta crisi, sinó que, a més, 
afebleix el sistema públic de Seguretat Social, que és fonamental per garan6r un món del treball just. 

El S.R.T. entén que la situació pel coronavirus pot ser preocupant i que la producció quedi interrompuda per 
la manca de mobilitat dels clients és una situació que contempla el ERTO, juntament a la possibilitat de 
contagi de la nostra plan6lla, però des d'aquest sindicat es considera que existeixen altres mecanismes de 
flexibilització que contempla la legislació laboral i el propi conveni, que l'empresa no ha estudiat al costat 
dels representants dels treballadors, abans d'aplicar una mesura tan lesiva per als interessos dels 
treballadors i treballadores com és un ERTO per força major.

El S.R.T. considera que avançar el pagament d'una gra6ficació complementària com a forma de 
complementar la prestació per desocupació, no és suficient i ha sol·licitat a l'empresa que estudiï mesures 
com que Applus acordi amb el SEPE (abans INEM) ser el pagador únic, per poder avançar la quan6tat 
corresponent a l'atur i d'aquesta manera realitzar els ingressos en les dates habituals de cobrament 
d'Applus. D'altra banda el S.R.T. també ha sol·licitat a l'empresa que les pagues extraordinàries es 
complementen a el 100%, així com que no afec6 els dies de vacances, tot això per no fer recaure tot el cost 
d'aquesta situació sobre els salaris.

“Estamos en una empresa que declara beneficios que se incrementan, año 
tras año y que traslade el coste del parón de la ac6vidad, a los salarios de los 
trabajadores/as, es una cues6ón que preocupa e indigna”

srtcat.org

Gregori Bezares
Secretari General



ESPECIAL Davant la crisi sanitària del COVID 19 
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ERTO/ERTE - Expedient de regulació temporal 
d’ocupació per força major

Legalment es regula en l’ar6cle 47 de l’Estatut dels treballadors i en el Reial decret 1483/2012, 
de 29 d’octubre. 
El Reial decret llei 8/2020 ha fet esmenes per agilitar els tràmits. L’ar6cle 22 estableix què
s’entén per força major. 

• No és un acomiadament. 
• El contracte de treball està suspès. No es té cap obligació de treballar i l’empresa no paga la 

nòmina. 
• Es percep la prestació per desocupació i, d’acord amb la representació dels treballadors i 

treballadores, l’empresa pot complementar aquesta prestació

Cal tenir en compte que

• L’empresa ha de presentar una 
sol·licitud a l’autoritat laboral 
competent per suspendre els contractes 
de treball de tota o d’una part de la 
plan6lla. 

• L’empresa ha de comunicar als
treballadors i treballadores que 
presentarà la sol·licitud. 

• L’empresa ha de presentar una memòria
en la qual expliqui la necessitat de fer
aquesta sol·licitud. També se n’ha de 
donar una còpia a la representació legal 
dels treballadors i treballadores. 

• L’autoritat laboral pot reclamar un 
informe de la Inspecció de Treball. 

• La decisió de suspendre els contractes 
de treball s’ha de resoldre en el termini
de 5 dies i l’empresa ha de comunicar-
ho a la representació dels treballadors i 
treballadores i a l’autoritat laboral. 

• La presentació de la sol·licitud no implica 
que l’empresa informi el treballador o 
treballadora que està a l’atur. L’empresa
ha de seguir pagant els salaris fins que es 
resolgui l’expedient. 

• El fet de comunicar-ho no significa que ja 
es cobri l’atur. 

• L’empresa ha de jus6ficar per què està en 
situació de força major i la necessitat de 
suspendre els contractes de treball. 

• La representació legal dels treballadors i 
treballadores també hi pot fer
al·legacions. És un mecanisme de 
prevenció i denúncia d’abusos
empresarials. 

• Un cop aprovat l’expedient, els
treballadors i treballadores rebran la 
prestació per desocupació, inclosa la 
quota proporcional de les pagues extres. 

Què cal saber     ?

• Es pot cobrar la prestació d’atur encara que no es 6ngui el període mínim de co6tzació. 
• Un cop finalitzat l’expedient, la prestació per desocupació no comptarà per a prestacions

posteriors. 
• Encara que es 6ngui un contracte temporal, l’empresa ha de suspendre el contracte 

d’ocupació. 
• Si s’ex6ngeix el contracte de treball amb l’excusa de la COVID-19 no és una raó justa i 

l’acomiadament es pot reclamar judicialment. 
• No es poden imposar les vacances de manera unilateral.
• Si l’autoritat laboral no aprova la sol·licitud, l’empresa ha de pagar la nòmina. 

Què no s’ha d’oblidar

important

ES TENEN MÉS 
GARANTIES SI HI 

HA 
REPRESENTACIÓ

LEGAL
A L’EMPRESA 
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Que el COVID-19 no sigui una excusa per prendre’t drets

RECORDA QUÈ PUC FER?

SE T’ACABA EL 
CONTRACTE TEMPORAL?
La COVID-19 no és una 
causa per ex6ngir el teu 
contracte de treball 
temporal. 
Si ho fan per aquesta raó, 
es pot considerar un 
acomiadament i s’ha 
d’interposar una demanda 
judicial. 

ET FAN AGAFAR 
VACANCES 
OBLIGATÒRIAMENT?
L’empresariat no et pot 
obligar a fer vacances. 
La COVID-19 no pot servir 
d’excusa perquè et quedis 
sense vacances. 

T’HAN ACOMIADAT O 
SANCIONAT I EL MOTIU ÉS 
LA COVID-19?
L’empresariat només et 
pot acomiadar o sancionar 
per raons mo6vades.
Si en realitat el mo6u de 
l’acomiadament o sanció
és la situació de crisi 
sanitària pel coronavirus, 
cal interposar una 
demanda judicial. 

CONSULTA EN LÍNIA: 
hrps://srtcat.org/srt-
respon

Si s’ha de fer una 
reclamació judicial, et 
posaran en contacte amb
el Gabinet Tècnic Jurídic
de S.R.T.

PREPARA LA 
DOCUMENTACIÓ.
ÉS IMPORTANT QUE 
ENVIÏS: 
1. La carta 
d’acomiadament o 
sanció.
2. El contracte o 
contractes 
laborals, si en tens més
d’un amb l’empresa o amb
una ETT. 
3. Les úl6mes nòmines.
4. Les teves dades
personals per 
poder contactar amb tu. 

Tot i que els terminis de 
lliurament estan suspesos, 
es pot dur a terme la 
tramitació judicial. 

ARA MÉS QUE MAI, AFILIAT

https://srtcat.org/srt-respon
https://srtcat.org/afiliat-sindicat-reformista-de-treballadors

