Març 2020

Circular 8/2020 - LABORAL
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de Març, de mesures urgents
extraordinaris per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Apreciats clients,
Seguint amb les recents novetats que per part del govern espanyol s’han aprovat en matèria
laboral, davant la situació d’estat d’alarmar pel Coronavirus COVID-19, a continuació hem de
passar a destacar-los el següent:
APROVACIO DE MESURES DE RECOLZAMENT ALS TREBALLADORS, FAMILIES I COL·LECTIUS
VULNERABLES


Caràcter preferent del treball a distància (teletreball) per garantir l’activitat
empresarial i les relacions de treball es reprenguin amb normalitat després de la
situació d’excepcionalitat actual.
Les empreses adoptar les mesures oportunes si és tècnica i raonablement possible i si
l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat. Aquesta mesura haurà de ser
prioritària davant el cessament temporal o reducció de l’activitat.
En aquest sistema de treball s’entendrà acomplerta l’obligació d’efectuar l’avaluació
de riscos del lloc de treball en matèria de Prevenció de Riscos Laborals a través d’una
autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora, per
aquells sectors, empreses o llocs de treball pels que no estigués prevista fins el
moment.



Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada. Les persones treballadores per
compte aliena que acreditin deures de cura respecte al cònjuge o parella de fet així
com de familiars per consanguinitat fins el 2on grau tindran dret a demanar l’adaptació
de la seva jornada de treball i/o reducció de la mateixa quan concorrin circumstàncies
excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió
comunitària del COVID-19. Les circumstàncies excepcionals es donaran quan
o

o

o

sigui necessària la presència de la persona treballadora per l’atenció d’alguna
de les persones familiars indicades que per raons d’edat, malaltia o
discapacitat necessiti de cura personal i directe
quan existeixin decisions adoptades per les Autoritats governatives relaciones
amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de
qualsevol altra naturalesa que dispensin cura o atenció a la persona
necessitada dels mateixos.
Quan la persona que fins el moment s’hagués encarregat de la cura o
assistència directes del cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona
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treballadora no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades
amb el COVID-19.
Aquest dret previst és individual per cada un dels progenitors o cuidadors, havent de
ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa,
particularment en cas que siguin varies les persones treballadores que accedeixin al
mateix en una mateixa empresa.
En el cas del dret a l’adaptació de la jornada, la concreció inicial correspon a la
persona treballadora, respectant els preceptes de justificació, raonabilitat i
proporcionalitat. Amb l’empresa hauran de fer el possible per arribar a un acord. El
dret a l’adaptació podrà referir-se a la distribució del temps de treball o qualsevol altre
aspecte de les condicions de treball en que l’alteració o ajustament permeti que la
persona treballadora pugui dispensar l’atenció i cura. Pot consistir en canvis de torn,
alteració de l’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de
treball, canvi de funcions, canvi en la forma de presentació del treball (teletreball) o
qualsevol altre canvi de condicions disponible en l’empresa o es pogués implantar de
forma raonable i proporcionat mentre tinguem la duració del COVID-19.
Pel que fa al dret a una reducció especial de la jornada de treball a tenor de l’article
37.6 i 37.7 ET, amb la reducció proporcional del seu salari. Aquesta reducció haurà de
ser comunicada per part de la persona treballadora en un termini mínim de 24 hores i
podrà arribar fins al 100% de la jornada si resultés necessari. En aquests casos la
reducció haurà d’estar justificada i ser raonable i proporcionada amb atenció a la
situació de l’empresa. Amb aquesta reducció especial no es necessari que el familiar
que requereix atenció i cura no desenvolupi activitat retribuïda.
Si la persona treballadora es trobés ja gaudint d’una adaptació de la seva jornada per
conciliació, o d’una reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d’algun dels
drets de conciliació previst en l’ordenament laboral, podrà renunciar temporalment als
mateixos o tindrà dret a que es modifiquin els termes del seu gaudiment si concorren
les causes indicades, i limitant-se la sol·licitud al període excepcional de duració de la
crisis sanitària.


Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per la declaració
d’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
A partir del 18/03/2020 amb vigència limitada a 1 mes o fins l’últim dia del mes en que
finalitzi l’estat d’alarma, si es perllonga aquest durant més d’un mes, els treballadors
per compte pròpia tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat
quan:
o
o

les seves activitats quedin suspeses directament en base al RD 463/2020 de 14
de març, al qual ja hem fet referència en anterior circular, o
quan la seva activitat no quedi suspesa segons RD indicat però la seva
facturació en el mes anterior a la data de sol·licitud de la prestació es vegi
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reduïda com a mínim en un 75% respecte al promig de facturació del semestre
anterior.
El treballador autònom ha d’estar afiliat i d’alta al RETA en la data de la declaració de
l’estat d’alarma, és a dir, el 14/03/2020, i també trobar-se al corrent de pagaments en
el pagament de les quotes a la SS. No obstant, si en la data de la suspensió de
l’activitat o de la reducció de la facturació no s’acomplís amb aquest requisit, la
Seguretat Social invitarà al pagament al treballador autònom perquè en un termini
improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització
d’aquesta situació tindrà plens efectes per l’adquisició del dret a la protecció.
L’ import de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora de
l’autònom. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la
prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de
cotització al RETA.
El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de
prestació per cessament d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en un futur.
Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat enquadrats al RETA tindran
el mateix dret a aquesta prestació extraordinària i sempre que reuneixin els requisits
indicats.
MESURES DE FLEXIBILITZACIO DELS MECANISMES D’AJUSTAMENT TEMPORAL DE
L’ACTIVITAT PER EVITAR ACOMIADAMENTS


Mesures excepcionals amb relació amb els procediments de suspensió de contractes
i reducció de jornada per causa de força major.
Els ERTES que tinguin la seva causa directa en pèrdua d’activitat com a conseqüència
del COVID-19, inclosa la declaració d’estat d’alarma, que impliquin suspensió o
cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions
en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies,
falta de subministres que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament
ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degut al contagi de la
plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat
sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents
d’una situació de força major.
Respecte al procediment a seguir en els casos que l’empresa decideixi fer la suspensió
de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball per les causes de força
major indicades, l’empresa haurà de:
o

Presentar sol·licitud de l’empresa al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de forma telemàtica, acompanyant un informe relatiu a la vinculació
de la pèrdua d’activitat coma conseqüència del COVID-19, així com de la
corresponent documentació acreditativa, en el seu cas.

VALLS (TARRAGONA) 43800 – CRA. DEL PLA, 52-54 – TEL. 977 600 500 – 977 60 44 52 – FAX 977 60 59 10 – E-MAIL: BNAVALLS @BNA . CAT
ALCOVER (TARRAGONA) 43460 – PS. DE L’ESTACIÓ, 14 – TEL. 977 84 60 85 – E-MAIL: BNAALCOVER @ BNA . CAT

o

o
o

o



Comunicar a les persones treballadores la seva sol·licitud i traslladar l’informe
anterior i la documentació acreditativa, en el cas d’existir, als representants
dels treballadors.
L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral,
qualsevol que sigui el nombre de persones afectades.
La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de 5 dies des de la
sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, i haurà de limitar-se a constatar l’existència de la força major al·legada
per l’empresa.
L’autorització per la suspensió de contractes o reducció de jornada per força
major tindrà efectes des de la data del fet causant de la força major.

Mesures excepcionals amb relació amb els procediments de suspensió de contractes
i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa y de producció.
En aquest supòsit , i amb relació amb el COVID-19, s’aplicaran les següents
especialitats respecte al procediment recollit a la normativa reguladora d’aquests
expedients:
o

o

o

Si no existeix representació legal dels treballadors, la comissió representativa
d’aquests per la negociació del període de consultes estarà integrada pels
sindicats més representatius i representatius del sector al que pertanyi
l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del
conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà formada per una persona per
cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenen les decisions
per les majories representatives corresponents. En ca de no conformar-se
aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la
pròpia empresa, elegits conforme al recollit a l’article 41.4 del ET. Aquesta
comissió ha de quedar constituïda en l’improrrogable termini de 5 dies des de
la comunicació inicial de l’empresa als treballadors.
El període de consultes entre l’empresa i la representació de les persones
treballadores o la comissió representativa “ad hoc” constituïda pels
treballadors no podrà excedir del termini màxim de 7 dies.
L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en que la seva sol·licitud
serà potestativa per part de l’autoritat laboral, s’evacuarà en el termini
improrrogable de 7 dies més.

Per la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que
afectin als socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals
inclosos en el RGSS serà d’aplicació el procediment específic previst al RD 42/1996, de
19 de gener, tret al relatiu al període de consultes i al informe de la ITSS, que es
regiran pel que s’estableix en aquest apartat.
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Mesures extraordinàries en matèria de cotització amb relació amb els ERTOS per
FORÇA MAJOR relacionats amb el COVID-19
Per aquests expedients, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a
l’empresa de l’abonament de la Seguretat Social mentre duri el període de suspensió
dels contractes o reducció de jornada autoritzats en base al COVID-19 sempre que
l’empresa a data 29/02/2020 tingués menys de 50 treballadors d’alta a la Seguretat
Social. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, l’exoneració de l’obligació de
cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial.
Per la persona treballadora no tindrà cap efecte, ja que se li mantindrà aquest període
com efectivament cotitzat a tots els efectes.
L’exoneració de quotes s’aplica per la TGSS a instància de l’empresari, prèvia
comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció
de jornada. Tot i així, als efectes de control de l’exoneració de quotes serà suficient la
verificació de que el Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) procedeixi al reconeixement
de la corresponent prestació d’atur als treballadors pel període que es tracti.
La TGSS establirà els sistemes de comunicació necessaris pel control de l’ informació
traslladada per la sol·licitud empresarial, a través de la informació de la que disposa el
SEPE i amb relació als períodes de gaudiment de les prestacions per desocupació.



Mesures extraordinàries en matèria de protecció de prestació d’atur
En els casos de suspensió de contractes o reducció de jornada per FORÇA MAJOR ,
amb base a les circumstàncies extraordinàries regulades en aquest RDL, el Servei
Públic de Treball Estatal, i en el seu cas, l’ Institut Social de la Marina:
o

o

Reconeixerà el dret a prestació contributiva de desocupació a les persones
treballadores afectades encara que no tinguin la carència de cotització mínima
necessària.
No es computarà el tems en que es percebi la prestació d’atur a nivell
contributiu que porti la seva causa immediata de les circumstàncies
extraordinàries als efectes de consumir els períodes màxims de la prestació.

Es podran acollir amb aquesta opció les persones que tinguin reconeguda la condició
de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives i que cotitzin per la
contingència d’atur.
Aquestes mesures seran aplicables a les persones treballadores afectades tant si en el
moment de l’adopció de la decisió empresarial tinguessin suspès un dret anterior a
prestació d’atur o subsidi per desocupació, com si no tinguessin el període mínim de
cotització per causar dret a la prestació contributiva, o no haguessin percebut
prestació d’atur de forma precedent.
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En tot cas, el reconeixement del nou dret a la prestació d’atur tindrà les següents
especialitats respecte a quantia i duració:
La base reguladora de la prestació serà la que resulti de computar el promig de
les bases dels últims 180 dies cotitzats i, en defecte d’això, del període de
temps inferior immediatament anterior treballats a la situació legal de
desocupació.
o La duració de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de
suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de
treball.
o

Per últim, les prestacions d’atur percebudes pels treballadors fixes discontinus i per
aquells que realitzen treballs fixes i periòdics que es repeteixen en dates certes, que
hagin vist suspesos els seus contractes com a conseqüència de l’ impacte pel COVID-19
durant períodes que, en cas de no haver- se produït aquesta circumstància
extraordinària, haguessin seguit amb l’activitat, podran tornar a percebre, amb un
màxim de 90 dies, la prestació d’atur quan es tornin a trobar en situació legal de
desocupació. Per determinar el període que, de no haver concorregut aquesta
circumstància excepcional, hagués sigut d’activitat laboral, s’estarà a l’ efectivament
treballat pel treballador durant l’any natural anterior en base al mateix contracte de
treball. Pel cas de ser el primer any de prestació de serveis com a fix discontinu, es
tindran en compte els períodes d’activitat d’altres treballadors comparables en
l’empresa.

Com sempre, restem a la seva disposició, i indicar-los que els anirem informant de forma
puntual davant les novetats i/o canvis que es vagin produint en aquesta matèria.
Cordialment,
Departament Laboral
www.bna.cat
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