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Mesures complementàries de caire laboral 
 
El divendres 27 de març, van entrar en vigor una sèrie de mesures de caire laboral que 
complementen les que ja s’havien adoptat anteriorment com a causa del COVID-19. En aquest 
sentit, es resumeixen els principals punts d’aquest Reial Decret 9/2020 de 27 de març pel qual 
s’adopten aquestes mesures complementàries. 

 

 Els centres, serveis i establiments sanitaris, ja siguin públics o privats, s’entendran com a 
serveis essencials i, en conseqüència hauran de mantenir la seva activitat, així com els 
centres de gent gran, persones dependents o amb discapacitat. 
  

 Els ERTOs que es tramitin ja sigui pel procediment de força major o per causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció previstos en el Reial Decret 

8/2020, no podran implicar l’extinció del contracte de treball ni l’acomiadament. 
 

 Procediment d’agilització del cobrament de la prestació per desocupació derivada dels 

ERTOs de força major i per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció 
previstos en el Reial Decret 8/2020: 
 

o Sol·licitud de l’empresa davant l’entitat gestora i de forma telemàtica. 

o Addicionalment a la sol·licitud, en el termini de 5 dies des de la sol·licitud, 
s’inclourà informació individualitzada de cadascun dels centres de treball. En 

el cas que la sol·licitud s’hagués presentat abans del 27 de març, el còmput 
dels 5 dies començarien a comptar des d’aquesta data. 

Resumidament, els aspectes són: 

 

a) Identificació i dades de l’empresa i del seu representant legal. 
b) Mesures a adoptar i la data d’inici d’afectació dels treballadors.  

c) Especificació de la reducció de jornada, si fos el cas.  

d) Declaració responsable del consentiment dels treballadors (si no 

tenen representació).  

 

 En relació als contractes temporals, formatius, de substitució i d’interinitat que es 
veiessin afectats per ERTOs derivats dels COVID-19, el període que duri la suspensió 

no es computarà als efectes de la seva durada.  
 

 Els ERTOs tramitats per causes de força major derivats del Reial Decret 8/2020 no 
podran allargar-se en el temps més enllà del que duri l’estat d’alarma.  
 

 S’estableix un règim sancionador per falsedats o incorreccions en les dades 
tramitades per la tramitació dels referits expedients.  

 

 Dates d’efectes de les prestacions per desocupació: 

 

o Supòsits de força major: data del fet que ho ha provocat. 
o Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció: data 

d’efectes de la situació de desocupació ha de ser igual o posterior a la 
sol·licitud de l’ERTO. 
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 Les exoneracions a empreses d’aportació a la TGSS previstes al Reial Decret 8/2020 

també s’aplicaran pels ERTOs anteriors a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma però 
sempre que derivin directament del COVID-19. 

 
 
 

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf  
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