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En aquest document trobaràs les respostes
que Laura Escamilla, advocada especialista en
servei laboral, i que col·labora amb CIO
Manresa, va donar el proppassat 8 de maig en
directe a l’Instagram del CIO Manresa, junt
amb d'altres consultes que ens heu fet arribar
en el servei d'assessorament laboral. 
 

Les preguntes són fruit de consultes que ens
heu fet arribar a través de la xarxa i del
formulari de consultes habilitat per a la sessió
en directe.

 

 

 

 

 

 

 

Podeu recuperar el vídeo a:

 

 

Canal Youtube de CIO Manresa
 

 

IGTV de @ciomanresa
 

 

 

Recordar que els servei d’assessoria laboral
gratuït continua obert i en podeu fer ús
posant-vos en  contacte amb el CIO Manresa a
través de:

 

93 877 64 90
 

 

676 686 914
 

 

cio@ajmanresa.cat
 

Document de les

consultes laborals

adreçades al servei

d'assessorament

laboral gratuït de CIO

Manresa. 

https://youtu.be/_1GsoNJMKWU
https://www.instagram.com/ciomanresa/channel/
https://youtu.be/knULvhpvjvc
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Índex de continguts



De quin temps màxim em pot fer un ERTO l’empresa en l’estat

d’alarma?

 

Hi ha dos tipus d’ERTO’s:

- per causes de força major: per a aquelles empreses que el
Govern va decretar que havien de tancar fruit de la Covid i que
pot durar mentre duri l’estat d’alarma decretat pel Govern
d’Espanya. Un cop finalitzi l’estat d’alarma, l’ERTO finalitza i el
dia següent l’empresa ha d’incorporar les persones
treballadores.

- per causes econòmiques, productives i d’organització
 

 

Puc tenir un ERTO més enllà de la finalització de la situació

d’alarma?

 

En els ERTOS de força major no*, ara bé, l’empresa es pot veure
obligada a sol·licitar un segon ERTO per causes   econòmiques,

productives i d’organització per a que l’empresa pugui iniciar
activitat amb el personal mínim que consideri i, mica en mica
anar incorporant treballadors segons necessitats. Els pot
reincorporar amb reducció de jornada o bé, els mantindrà en
suspensió fins que recuperi la totalitat de la jornada que tenia
anteriorment.
 

*nota: Els ERTO de força major derivats de la Covid19 podran ser prorrogats
fins el 30/06/2020. Pots consultar el FAQ's 19 de la nostra web  on trobaràs
més informació sobre el Real Decret-llei 18/2020, del 12 de maig.

 

Un cop finalitzat estat d’alarma, em poden aplicar un ERO?

 

No. Només et poden aplicar l’ERTO per causes econòmiques,

productives i d’organització.

 

Consultes sobre ERTOs

http://www.ciomanresa.cat/web/article/10103-faq-s


 

En cas que m’apliquin un segon   ERTO amb un altre motiu

(productivitat, etc.), quant pot durar? Quines condicions té? (si

em gasto temps d’atur, etc.).

 

L’empresa quan sol·liciti aquest segon ERTO ha de preveure quin
temps necessita per superar la situació de mancança
econòmica. Les condicions d’aquest ERTO són les mateixes que
en el de causes de força major. L'única diferència és que serà la
persona treballadora qui hagi de fer els tràmits d’atur. Per part
de l’empresa, en aquest cas d’ERTO, haurà de pagar les
cotitzacions de la persona treballadora a la Seguretat Social (en
l’ERTO de força major l’empresa queda exonerada).

En cap dels dos supòsits d’ERTO la persona treballadora no
consumeix temps d’atur.
 

 

Estic en un expedient d’ERTO i encara no he cobrat, totes les

meves companyes sí. Consulto a través del SEPE les

prestacions i em surt "que los datos de su cuenta corriente no

figuran en nuestros ficheros".  A l'empresa els han verificat i

estan correctes, no sé què he de fer en aquest cas, ja que els

telèfons d'atenció del SEPE no m'atenen.

 

Quan l’empresa fa la comunicació de les persones incloses en un
ERTO fa arribar totes les dades. Si fa falta alguna dada
addicional, el SEPE es posa en contacte amb la persona
treballadora directament per confirmar les dades tant per la
situació personal (per si hi ha fills i s’ha d'incrementar la base
mínima) com per confirmar dades bancàries. Si encara no ho ha
fet, tard o d’hora ho farà. Ara el SEPE té un volum de feina
considerable i té algunes dificultats per fer tots aquests tràmits
amb la persona treballadora. També es pot sol·licitar a l’empresa
quina documentació va afegir quan es va fer la sol·licitud
d’ERTO.



 

Treballo en dues empreses. Ambdues han fet ERTO i està

aprovat. Aquest mes he cobrat però només 158€. Entenc que

no és correcte, què puc fer?

 

Es recomana primer de tot demanar a l’empresa, en la mesura
que sigui possible, quines dades i informacions han
proporcionat al SEPE per tal de veure si hi ha algun error per
part de l’empresa o és del SEPE. Si es constata que l’empresa ha
enviat les dades correctament, haurem de lidiar amb el SEPE. El
SEPE, tard o d’hora, quan contrasti i creui les dades enviades per
l’empresa i les accions fetes per aquest organisme, rectificarà i
hi haurà la prestació que pertoqui. 
Pel que fa al contacte amb el SEPE, s’haurà de continuar
insistint. 
Si l’empresa et pot facilitar també el contacte amb la gestoria o
les informacions que ha facilitat, etc. agilitzarà els tràmits.

 

 

Estem amb ERTO de força major i el dia 25 de maig farem ERTO

per producció. L'empresa ens manté el calendari laboral i a

l’agost tenim vacances. Aquestes vacances han de ser al 100%

de la jornada?

 

En els ERTO no computes a efectes de vacances els dies que
estàs a l’atur. Per tant, faràs vacances en proporció de treball
efectiu. Per exemple, si has estat un mes en ERTO, no sumaràs
els 2.5 dies corresponents a aquest mes i per tant, les vacances
no seran del 100% de la teva jornada.

 

 



 

A la meva empresa hem obert un expedient d'ERTO. Puc

mantenir l'ERTO parcialment i incorporar a la plantilla a

treballar també parcialment ?

 

Sí, com a empresa haureu de fer la comunicació al SEPE i
explicar els motius pels quals, passeu a la modalitat de
reduccióde jornada comptes de la suspensió. 

Si us posen problemes perquè vau fer un ERTO per força major i
no accepten el canvi de modalitat (ho dubto), aleshores caldria
fer un ERTO per causes econòmiques, productives i
organitzatives i posar la data de finalització de les noves
condicions dels treballadors.

 

Tambe es pot treure a una persona de l'ERTO i deixar una altra,

si el motiu per treure a una i a l'altra no, és la incorporació del
personal a la feina, de forma progressiva, fins a la incorporació
total. En general, el més important és evitar situacions de
discriminació entre treballadors i situacions de desigualtat, per
evitar futures reclamacions dels treballadors. En aquest cas, cal
que justifiqueu la "desescalada" de treballadors i el per què
traieu a un treballador i a l'altre no. Però sí, està permès. Així
l'empresa es pot anar recuperant. REcomano que mireu de
parlar amb els treballadors i que procureu al màxim la
negociació.

 

 



 

L’empresa em diu que com a conseqüència de la situació

actual, em rescindeix el contracte. Ho pot fer?

 

Si estem contractats per una empresa amb caràcter indefinit   i,
un cop s’acabi la situació d’ERTO, l’empresa té l’obligació de
mantenir durant 6 mesos aquests llocs de treball.
Si t’acomiaden sense causa justificada pots impugnar
l’acomiadament i anar al jutjat. Aquest pot determinar que és
un acomiadament nul i per tant, l’empresa t’haurà de readmetre
amb les mateixes condicions d’abans de l’acomiadament.
 

Si el contracte és temporal  tenim dos supòsits:

 

si la persona treballadora està inclosa en l’ERTO de l’empresa,

aquest contracte quedarà suspès. Quan acabi l’ERTO, aquesta
persona quedarà vinculada a l’empresa pel que hagi durat
l’ERTO (exemple, si l’ERTO ha durat trenta dies, l’empresa et
matindrà 30 dies més).

 

si la persona treballadora no està inclosa en l’ERTO, un cop
finalitzi el seu contracte ja sigui dins o fora de l’estat d’alarma,

quedarà finalitzat, sense pròrrogues ni suspensions.

 

L’empresa em diu que no vagi a treballar, que m’agafi

vacances. Què faig?Les vacances no es poden imposar.

 

L’empresa no pot obligar els seus treballadors a agafar vacances.

Tot i així, s’orienta a les empreses i a les persones treballadores a
negociar-ho ja que és més perjudicial incloure el treballador a
un ERTO ja que només cobrarà el 70% de la seva base
reguladora i, que a causa del col·lapse del SEPE, es cobrarà tard. 

Consultes sobre fi de
contractes i acomiadaments



 

En un ERTO pots cobrar de mínim 500 a 1400€ segons
circumstàncies personals (segons si tens un o més fills a càrrec).

Buscar una entesa és una bona mesura per ambdues parts,

mentre no sigui gastar els trenta dies naturals de  vacances .

 

El dia 30 de desembre 2019 vaig entrar a treballar a través d'un

pla d'ocupació a l'Administració Pública, amb un contracte de

6 mesos, que finalitza el dia 30 de juny del 2020. Les condicions

del contracte són per a treball i un curs de formació (ACTIC), el

qual no s'ha pogut realitzar a causa de l'actual situació. La

meva pregunta és: existeix la possibilitat de pròrroga de

contracte per a què puguem realitzar el curs que ha quedat

pendent? A més en l'aspecte laboral només he treballat dos

mesos i mig en el meu lloc de treball, i la resta, fins al dia

d'avui, a través del teletreball, per la qual cosa tot se m'ha

quedat a mig fer o sense completar.

 

Si has teletreballat has prestat el teu servei de forma efectiva. En
el cas dels plans d’ocupació no existeix una pròrroga del
contracte i les entitats i ens que gestionen el programa estan
vetllant per poder gestionar les formacions vinculades al
contracte de treball de forma telemàtica.

 

Vaig finalitzar el contracte amb vacances el 29 d’abril. Vaig fer

la sol·licitud de reactivació de la demanda i de la prestació al

SEPE i no tinc resposta. M'he d'amoïnar?

 

Si no estaves inclòs en cap ERTO i estaves temporal, es va
finalitzar el contracte quan et corresponia i hauràs de fer tu els
tràmits per sol·licitar la prestació que et correspongui. Si no
t'han dit res, no t’amoïnis, estan saturats i triguen una mica.

 

 



 

Estava   treballant per ETT durant una setmana. Lògicament

amb la situació de la Covid-19 no continuem amb el contracte i

l'ETT m'ha tancat el contracte per obra i servei. Tenia 15 dies

d’atur que ja he esgotat, quina ajuda puc sol·licitar? 

 

Si tu estaves treballant per ETT i l’empresa usuària ha fet un
ERTO per causes de força major o econòmiques, l’ETT també
t’hauria d’haver inclòs en un ERTO. El motiu que hauria d'haver
al·legat l'ETT per tramitar-te l'ERTO era precisament el fet que
l'empresa usuària on prestaves els teus serveis havia tramitat un
ERTO per la seva secció i els teus companys també estaven
inclosos en l'ERTO per força major.
Per tant, has patit una situació de desigualtat respecte la resta
dels teus companys atès que no podràs percebre ni un euro
durant aquests mesos i a més, hauràs esgotat l'atur.
 

Si no, ja has fet bé de tramitar l'atur. El tema de les ajudes
dependrà de la teva situació personal. I si ja has esgotat les
prestacions contributives, hauries de mirar els subsidis com són:

- Renta activa d'inserció (RAI).
- Subsidi per estar desocupat amb càrregues familiars.  

- Subsidi per majors de 52 anys.

- Subsidi extraordinari de desocupació. 

Els imports de subsidi són 430 euros al mes i tenen una durada
limitada.

 

Si l’ETT no està aplicant-me l’ERTO, què faig?

 

Si l’ETT no ho ha fet correctament, hauràs de fer una reclamació
a l’ETT per incloure’t a l'ERTO. 

 

 



 

Sóc població de risc, tinc dret a que em donin la baixa? Què ha

de fer l’empresa?

 

Diferenciarem entre:

 

si convisc amb una persona que ha estat afectada per

coronavirus, i hi ha una possibilitat que jo també ho pugui

estar, ràpidament s’ha de posar en coneixement de l’empresa

per seguretat i salut de la resta de companys. L’empresa et

dirà d’agafar la baixa mèdica per incapacitat temporal

(equivalent a baixa per accident laboral) i cobraries el 100%

de la teva base de cotització. 

 

per ser població de risc no et donaran la baixa automàtica.

Davant una possibilitat de contagi el Govern ha assimilat les

baixes per coronavirus a les baixes per accident laboral i per

tant, cobraràs el 100% de la base de cotització hagis agafat el

coronavirus a l’empresa o no. 

 

Si un familiar meu es posa malalt per Covid-19 puc demanar la

baixa per quarantena?

 

Una baixa no és de forma automàtica. 

Si estàs inclosa en una llista d’ERTO, i no estàs anant a treballar,

és incompatible amb cobrar la baixa mèdica perquè estàs

cobrant del SEPE.

Si estàs treballant, ho has de comunicar a l’empresa per tal que

aquesta pugui emprendre mesures sobre si has pogut infectar a

d’altres persones. L’empresa podria arribar a haver de tancar el

negoci perquè la llei de prevenció de riscos imposa a aquesta 

Consultes sobre baixes
laborals



 

obligació davant una situació de contagi ja que l’empresa a

vetllar per la seguretat i salut de tots. Probablement l’empresa

et donarà la documentació per a que puguis agafar la baixa per

accident laboral.

 

Des del   20/03/20 fins 01/04/20 (9 dies) vaig fer vacances,

perquè a la meva feina no volien aplicar l‘ERTO. La meva

companya de torn es va infectar del COVID 19 i

automàticament, ens van donar la baixa a tota la plantilla a

partir del 30/03/20. Jo no volia agafar vacances però sóc

persona de risc perquè sóc asmàtica, però tampoc volia

perjudicar a l'empresa, per aquest motiu vaig optar per

demanar les vacances. Ara tinc un informe de riscos laborals

que diu que des del 20/03/20, he d'estar a casa per ser

considerada contacte estret d’un possible cas, probable o

confirmat de coronavirus a l’empresa; també diu que he de fer

quarantena a casa durant 14 dies, comptats des del 20 de març

(data en la qual es va produir el contacte). Ja sé que des del dia

30/03/20 no corren les vacances perquè estic de baixa, però

abans? si l'informe diu que he d'estar a casa, i no puc anar a

treballar... és per informar-me si podré demanar les vacances

d'aquests dies o ja estan esgotades?

 

Les baixes mèdiques no es poden fer de forma retroactiva. Per

tant, a partir de la data que tens la baixa, les vacances no

computen. Si tu ja has consumit vacances per evitar estar

inclosa en el llistat de l’ERTO, aquestes ja estan esgotades. Ara

bé, sempre pots mirar d’arribar a una entesa amb l’empresa per

veure si les vacances ja estan exhaurides o no.

 

 



 

He estat menys d’un mes d’ERTO i m’han pagat el mes sencer.

Em reclamaran els diners? Quant temps tenen per fer-ho?

 

Si estàs afectat/ada per un ERTO hi ha uns mínims i uns màxims.

Mínim de 500€ i un màxim de 1089€, que es poden veure

incrementats si tens un fill a càrrec (1200€) o més d’un fill a

càrrec (1400€, com a màxim). 

Pot ser que la teva base reguladora, de la qual cobres del 70%,

més la teva situació personal pot haver fet que arribis al màxim. 

També pot haver alguna errada perquè el SEPE en aquests

moments està saturat. Si t’han pagat de més, pot ser que el

SEPE se n’adoni quan cassi la documentació i t’ho pot reclamar

aplicant un període voluntari, i fins i tot fraccionar-ho i, en no

fer-ho, et podria aplicar un recàrrec.

 

De la mateixa manera que et poden reclamar haver-te pagat de

més, què passa quan et paguen de menys? Et paguen després

amb recàrrec?

 

Ho podràs sol·licitar; altra cosa serà els terminis i les condicions

que ens donin per sol·licitar aquests recàrrecs i demores. Les

demores difícilment les podràs reclamar però els recàrrecs, sí.

Cal veure la manera com ho habiliten.

Per regla general l’Administració sempre aplica certs recàrrecs

però com que tot el tema del Coronavirus i el que s’ha habilitat

per part del SEPE està col·lapsat i, veient la desproporció

econòmica, podria ser que no ho apliquessin . La regla general

per això és que sí.

Consultes sobre prestacions



 

Quines mesures de seguretat i higiene, EPI’s, etc. m’ha de

proporcionar l’empresa per reprendre l’activitat laboral?

 

Pel tema del Coronavirus a l’empresa no se li ha imposat per llei

una obligació addicional en matèria de prevenció de riscos.

L’empresa ha de proporcionar els equips de protecció individual

que siguin necessaris en funció de l’activitat de la persona

treballadora. En matèria de Coronavirus, els equips de protecció

són els coneguts: portar mascareta, guants, gels desinfectants,

distàncies, etc. i en cada empresa s’hauran d’adaptar els espais

d’una manera o altra. 

Cal donar un marge a les empreses perquè aquest material està

esgotat; si es tens por de ser contagiat es recomana enviar un

correu electrònic a l’empresa per a que et proporcionin els

equips de protecció individual.

 

Quines mesures /condicions ha de complir l'empresa al tornar

a l'activitat? és una oficina (relacionada amb l’anterior).

 

En una oficina amb recepció cal posar les mampares per evitar

contacte entre recepcionista i client, les mascaretes sempre

s’han de portar en qualsevol establiment o negoci i no abaixar-

les. Si et proporcionen gel desinfectant, és recomanable aplicar-

te’l després de retirar-te els guants. És molt interessant vetllar

per les distàncies de seguretat (com en qualsevol centre de

treball) i la neteja (poms, superfícies de contacte, etc.). 

Cal que l’empresa vetlli per tenir quantes més mesures de

seguretat i prevenció millor perquè un contagi pot suposar

haver de tancar l’empresa.

Consultes sobre drets de les
persones treballadores



 

Quines mesures de conciliació extraordinàries pot prendre

l’empresa? i quines puc demanar jo com a treballadora?(canvis

de torn, reduccions jornada, flexibilitat horària, etc.)

 

En laboral passa per arribar a un acord entre empresa i

treballador. Hi ha algunes mesures, com sempre, com la

reducció de jornada (amb reducció proporcional del nostre

salari), demanar excedència (només es té manteniment del lloc

de treball sense retribució mensual) i adaptació de la jornada. 

Es recomana que aquestes peticions es facin per escrit (en

alguns casos és d’imperatiu legal presentar-ho per escrit) i

l’empresa té l'obligació de contestar-nos. 

Si ens deneguen aquestes mesures sol·licitades, hi ha un

procediment judicial per impugnar la negativitat de l’empresa,

que ha d’estar degudament raonada/motivada. 

Per regla general, el que estem veient, és que s’arriba a una

entesa; hi ha sectors que es pot teletreballar i l’empresa està

permetent-ho.

 

Si el meu responsable de l’empresa em diu que a partir de la

setmana vinent he d’anar a treballar físicament, em puc negar

a anar a treballar si és viable el teletreball? Quines opcions tinc

o em pot donar l’empresa? A més hi ha document de l’empresa

que es diu que es prioritza el teletreball. Què puc fer?

 

No ens podem negar com a persones treballadores a acudir al

nostre lloc de treball si l’empresa ens diu que podem tornar-hi.

Si ho fem sense una justificació (sense pors a possibles contagis,

amb mesures de prevenció no adequades, per exemple), ens

poden sancionar i fins i tot perdre el nostre lloc de treball. Ara

bé, si en aquesta empresa es prioritza el teletreball és molt

probable que puguis fer un escrit a l'empresa expressant que

t’aculls a aquesta modalitat per poder prestar el teu servei fent

ús de la metodologia de treball que l’empresa ha establert com

a prioritària. 

 



 

De moment encara no hi ha un decret-llei en el que hi hagi una

obligatorietat de teletreballar. De moment no hi ha per part del

govern una resposta obligatòria.

 


