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ESPECIAL Davant la crisi sanitària del coronavirus

I TU QUÈ HI POTS FER?
Ajuda’ns a difondre la informació de
CCOO en la crisi sanitària del coronavirus.
Tu també ets fonamental.

Per a consultes laborals sobre el coronavirus:

Per a consultes laborals concretes sobre el coronavirus omple aquest
FORMULARI
www.ccoo.cat
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Preguntes freqüents sobre el coronavirus

Informació d’ àmbit laboral davant situacions de
risc pel coronavirus (COVID-19)

CCOO dona resposta a les qüestions que tenen implicacions laborals, de seguretat i salut, i de Seguretat Social
davant la detecció de la COVID-19, causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

EN L’ÀMBIT LABORAL
CCOO entén que l’empresa hauria d’executar mesures preventives de caràcter organitzatiu i laboral. Com a recomanació indiquem una sèrie de
consideracions que cal tenir en compte de manera prèvia i cautelar a qualsevol acció desproporcionada, com:
1. Recomanacions per a empreses i persones treballadores
sobre actuacions vinculades a les situacions que poden produirse per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2
Document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya amb les
recomanacions per a empreses i persones treballadores davant el
coronavirus.
2. He d’anar a treballar en cas de presentar símptomes?
De cap manera. En cas de presentar símptomes o d’haver estat en
contacte amb una persona amb símptomes, i si encara no s’està en
situació d’incapacitat temporal (IT), ho has de comunicar a l’empresa.
Aquesta hauria d’exonerar-te de treballar mitjançant un permís
retribuït documentat per evitar contagiar els altres membres de la
plantilla, atesa l’existència d’una causa concreta temporal i justificada.
Si finalment els serveis sanitaris reconeixen a la persona la situació
d’IT (comuna o assimilada a professional), es considerarà baixa
mèdica amb caràcter general.
3. Poden canviar-me les vacances?
L’article 38.2 de l’Estatut dels treballadors assenyala que el període
de vacances s’ha de fixar de comú acord i amb l’antelació que s’hi
indica o segons estipuli el conveni aplicable. Per tant, si es vol agafar
vacances durant aquest temps, serà necessari un acord entre totes
dues parts.
4. Ha d’informar l’empresa el conjunt de la plantilla de les
mesures de protecció davant el coronavirus?
CCOO recomana que les empreses donin indicacions al conjunt de
la plantilla. L’article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals insta
les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors
i treballadores perquè es puguin garantir unes condicions de treball
segures.

5. He d’anar a treballar?
Si l’activitat de la teva empresa no ha estat suspesa pel decret d’estat
d’alarma has d’anar a treballar, excepte per raons de força major.
Entre les raons de força major hi pot haver l’impediment d’acudir al
centre de treball pel tancament de carreteres dictat pel Ministeri de
l’Interior d’acord amb l’article 7.4 del decret d’estat d’alarma.
En tot cas, des de CCOO recomanem pactar a les empreses mesures
de flexibilitat que restringeixin al màxim la presència als centres de
treball i que permetin a les persones treballadores romandre als
domicilis, sempre mantenint l’activitat de les empreses que poden
continuar treballant.
6. Adopció de mesures de flexibilitat interna
Abans de recórrer a un ERTO, CCOO recomana implementar mesures
de flexibilitat interna negociades. Entre d’altres, es poden aplicar
mecanismes de bosses d’hores per flexibilitzar les necessitats de
producció; adaptacions del calendari laboral; reprogramació de les
activitats formatives; redistribució de la jornada laboral; establiment
de sistemes de permisos per adaptar la càrrega de treball, etc. A més,
s’han d’establir les consegüents regles de compensació per equilibrar
les mesures.
7. Què passa si la meva empresa fa una activitat suspesa pel
decret d’alarma?
Has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar
un ERTO per causa de força major. Això comporta la suspensió del
contracte de treball. En altres paraules: es deixa de treballar i de
percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.
Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força
major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit
s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està directament
relacionada amb la crisi pel coronavirus.
En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN
ACOMIADAR-TE.
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8. Què passa si la meva empresa està obligada a reduir la seva
activitat pel decret d’alarma?
El decret ha reduït de manera considerable el transport de viatgers.
En aquest cas, has de continuar percebent el salari, però l’empresa
pot presentar un ERTO de suspensió de contractes per causa de força
major o una reducció de jornada derivada de força major. També pot
fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió
del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari,
però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l’autoritat
laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha
de continuar abonant els salaris.
En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN
ACOMIADAR-TE.
9. Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de
treball per manca de CLIENTELA i NO està afectada pel decret
d’alarma?
L’empresa pot presentar un ERTO per causes productives, ja que la
causa està relacionada INDIRECTAMENT amb la crisi del coronavirus.
Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de
treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per
desocupació.
En aquest cas, no es requereix la verificació de l’autoritat laboral, però
s’ha d’instar un període de consultes amb la representació legal dels
treballadors i treballadores. Els tràmits tenen una durada màxima de
19 dies si la causa està relacionada amb la crisi del coronavirus.
En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN
ACOMIADAR-TE.
10. Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de
treball per manca de SUBMINISTRAMENTS i NO està afectada
pel decret d’alarma?
Entre les mesures determinades pel RDL 8/2020 s’ha equiparat a
una situació de força major la manca de subministraments que
impedeixen greument continuar amb el desenvolupament ordinari
de l’activitat. Per tant, aquesta causa està DIRECTAMENT relacionada
amb la crisi del coronavirus. En aquest cas, has de continuar percebent
el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de força
major o una reducció de jornada derivada de força major. També pot
fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió
del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari,
però es té dret a la prestació per desocupació.
Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força
major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit
s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la
crisi pel coronavirus.
En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN
ACOMIADAR-TE.

11. I què passa si la meva empresa ha de tancar per contagi de la
plantilla o per situacions d’aïllament preventiu?
Es poden donar situacions de contagi generalitzat de la plantilla o
pot haver-hi pocs contagis, però que les autoritats sanitàries decretin
l’aïllament de bona part de la plantilla per contacte amb aquestes
persones. En aquestes situacions l’empresa pot haver de tancar i,
en aquesta crisi, es considera una situació de força major per causa
DIRECTAMENT relacionada amb el coronavirus.
En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa
pot presentar un ERTO per causa de força major o una reducció de
jornada derivada de força major. També pot fer una combinació
d’ambdues. Això comporta la suspensió del contracte de treball. Es
deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació
per desocupació.
Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força
major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit
s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la
crisi pel coronavirus.
En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN
ACOMIADAR-TE.
12. Tinc dret a percebre la prestació d’atur si no he cotitzat un
any? Això pot afectar prestacions d’atur ja iniciades o futures
situacions d’atur?
En totes les situacions d’atur derivades d’ERTO o d’expedients de
reducció de jornada per la crisi del coronavirus, siguin per causes de
força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
productives, tens dret a percebre la prestació de desocupació sense
haver arribat a l’any de cotització prèvia. Per tant, en aquesta situació,
TOTES LES PERSONES TREBALLADORES TENEN DRET A LA PRESTACIÓ.
A més, el temps que estiguis en situació d’atur per aquesta causa no
computa i no es descomptarà de drets acumulats d’atur, tant passats
com futurs.
13. Què passa si la meva empresa em planteja treballar des de
casa o a distància?
Tot i que el teletreball no es pot imposar, considerem que és la
mesura més adient en totes aquelles activitats que es puguin fer des
del domicili particular. Permet mantenir l’activitat de l’empresa i és
la mesura sanitària més eficient de totes les que s’estan proposant.
A més, el RDL 8/2020 OBLIGA LES EMPRESES a implementar el
teletreball si és tècnicament i raonablement possible i no representa
un esforç desproporcionat.
També estableix que ha de ser prioritari el cessament temporal o
la reducció de l’activitat. A més, es farà l’avaluació de riscos a través
d’una autoavaluació per part de la persona treballadora.

4
Núm. 342 - dijous, 19 de març de 2020

ESPECIAL Davant la crisi sanitària del coronavirus

14. I si soc personal docent, em poden obligar a prestar serveis
a distància?
Sí. En aquest cas, el decret d’alarma sí que ha previst suspendre la
docència presencial, però, sempre que sigui possible, s’han de
mantenir les activitats educatives amb modalitats a distància i en
línia. Per tant, les empreses dedicades a aquestes activitats poden
facilitar els mitjans necessaris perquè les persones treballadores
prestin els seus serveis a distància.
15. He d’anar a treballar si tinc fills o filles petits que no poden
sortir de casa o familiars dependents que no poden anar a
centres de dia o qualsevol situació similar?
El RDL 8/2020 estableix que en aquests casos pots acollir-te a una
reducció de jornada o sol·licitar una adaptació de la jornada de treball.
Aquests drets poden ser exercits per cadascun dels progenitors o
cuidadors per corresponsabilitat en les obligacions de cura.
Aquestes mesures excepcionals de conciliació han de ser per
circumstàncies relacionades amb la COVID-19, per evitar la seva
transmissió comunitària, pel tancament d’escoles o d’altres centres
d’atenció de les persones necessitades de cura. També és aplicable
quan les persones encarregades de la cura d’aquests familiars no
poden continuar desenvolupant la seva tasca per causes relacionades
amb la COVID-19.
Les persones amb necessitat de cures poden ser la parella o els
familiars fins al segon grau de consanguinitat.
16. Com funciona la reducció de jornada del RDL 8/2020?
Aquesta mesura suposa la reducció de la jornada de treball, amb la
consegüent reducció proporcional del salari.
És la mateixa reducció regulada en els articles 37.6 i 37.7 de
l’Estatut dels treballadors, amb les garanties de protecció envers
l’acomiadament. En aquesta situació, però, el preavís serà només de
24 hores i la reducció pot arribar fins al 100 % del temps de treball.
En aquest últim cas (fins al 100 % de la jornada), la reducció ha d’estar
justificada i ser raonable i proporcionada amb la situació de l’empresa.
17. I l’adaptació de l’horari, com funciona?
En aquest cas, podràs canviar de torn, alterar l’horari, fer horari flexible,
fer jornada partida o continuada, canviar centre de treball, canviar de
funcions o fer treball a distància. També pots fer qualsevol altre canvi
de condicions que estigui disponible i que es pugui realitzar.
Per a aquesta mesura és necessari l’acord amb la direcció de l’empresa
i s’han de tenir en compte les necessitats concretes de conciliació,
que han d’estar acreditades, així com les necessitats organitzatives
de l’empresa.

18. Em poden obligar a fer hores extres pel decret d’alarma?
El decret estableix, a les activitats sanitàries, la possibilitat de no
respectar la normativa sobre jornada de treball i es poden superar els
límits de jornada establerts.
Aquesta circumstància es pot aplicar també a activitats essencials
per a l’abastiment alimentari, el subministrament d’energia i els
productes derivats del petroli i el gas natural.
En aquest cas, com que es tractaria d’hores extres per causa de
força major, no han de respectar el límit de 80 hores anuals i són
de caràcter forçós. Evidentment, s’han de compensar com a hores
extraordinàries.
19. Què he de fer per obtenir la baixa quan el 061 em demana
quedar-me a casa perquè presento símptomes compatibles
amb el coronavirus?
L’aïllament preventiu o per contagi confirmat, l’ha de determinar el
servei públic de salut. En aquest cas, es concedirà una incapacitat
temporal (baixa) assimilada a l’accident de treball.
Segons les informacions de què disposem, el personal sanitari del
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) realitza telemàticament les
gestions necessàries perquè es faci arribar a la persona treballadora
la baixa des del Centre d’Atenció Primària (CAP). Aquesta baixa ha de
tenir efecte retroactiu, és a dir, ha de cobrir des del dia en què Salut
Pública acorda l’aïllament.
Si el personal sanitari que acudeix al domicili no requereix l’aïllament
perquè considera que es tracta d’un altre problema de salut diferent
de la COVID-19, recomanem que sol·licitis un escrit que serveixi de
comprovant o justificant per a la teva empresa que digui que, seguint
instruccions de les autoritats, t’has hagut de quedar a casa sense
poder sortir en espera que t’atenguin.
Per a més informació en relació amb aquesta situació d’incapacitat
temporal, pots consultar la infografia sobre la prestació de la
Seguretat Social per a treballadors i treballadores afectats pel
coronavirus.
20. He d’anar a treballar presencialment. Com ho acredito si em
para la policia?
En aquest moment, la millor manera d’acreditar la necessitat d’anar
a la feina és mitjançant un document expedit per part de la direcció
de l’empresa, amb la informació necessària per no tenir problemes.
Opcionalment, pots acompanyar aquest document amb el carnet
de l’empresa, la targeta de fitxatge o qualsevol altre document que
acrediti l’empresa on treballes.
21. Si jo i la meva parella treballem a la mateixa empresa i al
mateix torn, podem anar a la feina junts en el mateix vehicle?
El decret estableix que els moviments han de ser individuals, però, en
aquest cas, el més raonable és fer junts el trajecte perquè es mantenen
els contactes que hàgiu tingut durant l’aïllament domiciliari.
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22. He de treballar presencialment i l’empresa no adopta
mesures per evitar el contagi. Què he de fer?
L’empresa està obligada a prendre les mesures preventives contra
el risc biològic, així com contra qualsevol altre risc. En aquest cas, a
més, es tracta d’una qüestió de salut pública que ha portat a decretar
l’estat d’alarma.
Si, tot i així, l’empresa continua sense adoptar les mesures de
prevenció, has de parlar amb la representació sindical. El pas següent
és contactar amb CCOO i reclamar a la Inspecció de Treball.
Si no hi ha representació sindical, contacta igualment amb CCOO.
23. Què és un ERTO i quines són les seves característiques
principals?
La sigla ERTO significa ‘expedient de regulació temporal d’ocupació’.
No hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte
amb dret a atur.
L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés.
Es té dret a atur encara que no s’hagi cotitzat el període mínim!
Es va a l’atur en condicions econòmiques “normals” i un percentatge
de la base reguladora i les quantitats són brutes:
— 70 % els 180 primers dies.
— 50 % la resta de dies.

25. Què més he de saber sobre els ERTO?
Mentre s’està en un ERTO no es generen ni vacances ni la part
proporcional de les pagues extres.
No necessàriament s’ha de suspendre el contracte a jornada
completa, sinó que es pot reduir i anar a l’atur, per exemple, 3 hores
i treballar-ne 5 (es cobraria de l’atur i de l’empresa). En aquest cas, es
tractaria d’un ERTO de reducció de jornada.
Si la persona està de baixa i és inclosa en un ERTO, només l’afectarà
quan torni a estar d’alta. Si està de vacances quan comença l’ERTO,
les deixa de gaudir i se li aplica l’ERTO.
És l’empresa la que tramita les gestions amb el SEPE.
El SEPE ha paralitzat els terminis per sol·licitar l’atur, ja que no ofereix
atenció presencial, sinó només en línia o per telèfon.
26. L’empresa pot proposar altres mesures?
Sí. Aquestes en són algunes:
PERMÍS RETRIBUÏT
És la millor mesura i la més difícil d’aconseguir. No es va a treballar,
però es continua cobrant com fins al moment.
PERMÍS NO RETRIBUÏT
Es deixa d’anar a treballar, però NO es cobra el salari.

Límits màxims que s’abonen de prestació per desocupació:
— Sense fills/es a càrrec: 1.098,09 €.
— Amb 1 fill/a* a càrrec: 1.254,96 €.
— Amb 2 fills/es a càrrec o més: 1.411,83 €.
*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin
amb la persona afectada i que no tinguin ingressos superiors a
l’SMI.

REDUCCIÓ DE JORNADA
Es redueix la jornada en un nombre d’hores determinat, i el salari, en
la part proporcional.

24. Què es pot negociar amb l’empresa en un ERTO?
Principalment, quatre qüestions bàsiques:
1. Que afecti igual tota la plantilla, és a dir, que tota la plantilla vagi a
l’atur durant el mateix nombre de dies. Pot ser també que s’apliqui
l’ERTO de manera rotatòria.

VACANCES
La persona treballadora és enviada a casa a compte de les seves
vacances. L’empresariat no pot imposar aquesta mesura, sinó que ha
de ser acordada. Si, tot i així, la persona és obligada a fer-ho, cal que
l’empresariat ho faci per escrit a fi de poder reclamar.

2. Que es mantingui al personal el 100 % de les vacances anuals
com si no hi hagués hagut un ERTO.
3. Que es pagui a la plantilla el 100 % de les pagues extres (ja que
mentre s’està en un ERTO no es genera la part proporcional).
4. Que es pagui un complement salarial als treballadors i
treballadores per millorar el que cobraran de l’atur (per exemple:
fins al 100 % del salari total).

JORNADA IRREGULAR O BOSSA D’HORES
Se segueix treballant, però no a jornada completa. Les hores no
treballades s’acumulen per recuperar-les en el futur.

TELETREBALL
Es treballa des de casa i es cobra el 100 % del salari.
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EN L’ÀMBIT DE LA SALUT LABORAL
1. S’haurien de mostrar de manera gràfica i visible les
recomanacions sanitàries als centres de treball?
CCOO entén que seria important, necessari i preferible recordar a les
persones treballadores les mesures sanitàries de protecció individual
recomanades mitjançant cartelleria visible als centres de treball.
2. Les persones treballadores han d’informar l’empresa de si
viatgen o han viatjat a zones de risc?
Sí, n’haurien d’informar l’empresa, d’acord amb l’anomenat principi
de precaució.
3. Pot l’empresa tenir coneixement de quines persones
treballadores estan afectades per la COVID-19?
És necessari tenir en compte que som davant d’una situació
d’emergència sanitària. En aquest sentit, i tal com assenyala l’informe
número 0017/2020, de l’Agència de Protecció de Dades, en aquest
context d’excepcionalitat, prevalen els interessos generals i la salut
pública per damunt del consentiment individual de cada persona
treballadora en relació amb les seves dades personals.
No obstant això, l’accés i el tractament d’aquestes dades s’ha de
minimitzar en funció de la finalitat, és a dir, l’empresa pot tenir
coneixement de quines persones treballadores estan afectades per
la COVID-19, però no hauria de tenir accés als informes mèdics o a
altres diagnòstics.

4. L’empresa pot tenir accés als informes mèdics dels treballadors
i treballadores?
Sobre la base del que hem comentat en la pregunta anterior,
l’empresa pot assabentar-se de si una persona treballadora té el
coronavirus per poder prendre decisions i seguir les instruccions
de les autoritats públiques de cara a evitar la propagació del virus i
protegir la resta de persones treballadores. No obstant això, no pot
tenir accés als informes mèdics individuals complets.
5. S’han de facilitar equips de protecció individual (EPI)
addicionals?
Amb caràcter general, les empreses han de proporcionar els EPI
adequats per al compliment de les seves funcions, quan siguin
necessaris (article 17 de la Llei de prevenció de riscos laborals). Els
EPI es regulen per una normativa específica i per la guia tècnica de
l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
Avui dia, excepte les mesures específiques destinades a professionals
sanitaris, no s’han establert mesures addicionals de seguretat i salut
per a altres sectors. En qualsevol cas, cal atenir-se a les indicacions i
recomanacions del servei de prevenció.
6. Es poden substituir les persones treballadores en situació
d’incapacitat temporal per la COVID-19?
Mentre les persones treballadores tinguin aquesta malaltia, és
possible substituir-les a través de contractes temporals d’interinitat,
directament o a través d’ETT en el règim general previst per a això. Cal
estar atents al fet que no es produeixin cessions il·legals en aquelles
situacions de subcontractes.

Moltes gràcies a totes les persones treballadores que ens cuiden, ens
protegeixen,ens donen assistència. Al personal sanitari, les caixeres,
transportistes, reponedores, farmacèutiques, policies i mossos,
personal de neteja, periodistes, sindicalistes..
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Mesures sociolaborals extraordinàries per
fer front a l’emergència sanitària
Mesures adreçades a
habitatge i famílies

Mesures adreçades a
persones treballadores

DESNONAMENTS - Persones en situació d’especial vulnerabilitat No es procedirà al desnonament destinat al creditor de l’habitatge
habitual - Fins al maig del 2024.

PRESTACIÓ DE DESOCUPACIÓ – Persones treballadores afectades
per ERTE o reducció parcial de jornada - Reconeixement a la prestació
per desocupació tot i que no tinguin el període mínim cotitzat - Fins a
la finalització del període de suspensió del contracte de treball.

MORATÒRIA DEL DEUTE HIPOTECARI - Persones en situació de
vulnerabilitat econòmica - Deutors, fiadors i avaladors tenen dret a la
moratòria de la hipoteca sense aplicació d’interessos extraordinaris Fins quinze dies després de la vigència del RDL 8/2020.
Manteniment de subministraments – Consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social - No es tallarà el subministrament d’energia elèctrica, gas i aigua.
BO SOCIAL - Consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc
d’exclusió social - Pròrroga automàtica de la vigència del bo social
fins al 15 de setembre del 2020.
MANTENIMENT DE PREUS DEL GAS – Per a tothom - Congelació
dels preus dels gasos liquats, petroli i gas natural - Mentre duri el període de suspensió.
PROVISIÓ DE SERVEI - Per a tothom - No se suspendrà el servei
mentre duri aquest estat d’alarma.
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA - Integritat i seguretat.
Reforç de serveis de proximitat de caràcter domiciliari - Per a persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència - Acompanyament a menjadors, teleassistència domiciliària, serveis de rehabilitació i teràpia ocupacional – Dotació de 300 milions d’euros, fons
social extraordinari gestionat per les comunitats autònomes.
Beques menjador - Famílies de nens i nenes beneficiaris d’una beca
menjador - Dret bàsic d’alimentació a nens i nenes en situació de
vulnerabilitat - Mentre romanguin clausurats els centres educatius,
25 milions d’euros gestionats per les comunitats autònomes.

PRESTACIÓ DE DESOCUPACIÓ – Persones treballadores afectades per
ERTE o reducció parcial de jornada - No es computen els temps de percepció de la prestació a l’efecte de consumir períodes màxims establerts
- Fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball.
PRESTACIÓ O SUBSIDI DE DESOCUPACIÓ – Demandants d’ocupació
– Perquè les sol·licituds d’alta inicial o de represa de la prestació o subsidi fora de termini no comportin reducció de la durada de la prestació - Fins a la finalització de l’estat d’alarma.
PRESTACIÓ O SUBSIDI DE DESOCUPACIÓ - Beneficiaris de subsidi
per desocupació - Pròrroga d’ofici del dret a percebre subsidi per desocupació en els suposats subjectes de pròrroga semestral - Fins a la
finalització de l’estat d’alarma.
SUBSIDI D’OCUPACIÓ – Beneficiaris del subsidi per a més grans de 52
anys - Dret a mantenir subsidi i cotització tot i que la presentació de la declaració anual es faci fora de termini - Fins a la finalització de l’estat d’alarma.
AUTÒNOMS - Prestació extraordinària per cessament d’activitat – Persones treballadores autònomes – Treballadors per compte propi o autònoms amb activitats que quedin suspeses en virtut del RDL 8/2020 o
amb una facturació el mes anterior a la sol·licitud d’un 75 % inferior a la
mitjana de facturació en el semestre anterior (70 % de la base reguladora)- Fins al darrer dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.
PAGAMENT DE TRIBUTS PROPIS DE LA GENERALITAT – Persones treballadores autònomes - Suspensió de la presentació
d’autoliquidacions i pagament dels tributs propis de la Generalitat de
Catalunya i dels tributs cedits – Fins a la finalització de l’estat d’alarma.
COMPENSACIÓ DE PÈRDUES DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA – Persones treballadores autònomes - Benefici d’un ajut en
forma de prestació econòmica única per un import màxim de 2.000
euros per a autònoms donats d’alta al RETE amb domicili fiscal a Catalunya. S’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del
2020 - Per procediment de concurrència fins a esgotar fons.
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CCOO de Catalunya denuncia l’escassetat de
material de prevenció a diferents sectors
En els darrers dies de crisi sanitària per la
malaltia per coronavirus (COVID-19), diferents
organitzacions sectorials de CCOO han rebut
queixes de personal sanitari, de neteja, de seguretat, d’emergències, de serveis bàsics i de
centres de treball en general per l’escassetat
d’equips de protecció individual adequats.

A més, les instruccions de protecció per al
personal sanitari, per evitar contagis, canvien
cada poques hores.
El Govern de l’Estat, assumint la direcció general de la crisi mitjançant el decret de declaració d’alarma, té capacitat per remoure

recursos públics i privats i aconseguir aquest
material a fi de garantir protocols estables i
efectius. Per això, CCOO reclama a les autoritats una resposta immediata per protegir les
treballadores i els treballadors, les persones
malaltes i la població en general en aquesta
crisi de salut pública.

Necessitats per al personal de sanitat, educació,
serveis a la ciutadania, neteja…
La Federació de Sanitat del sindicat ha recollit moltes queixes per manca d’equips de
protecció individual a la majoria de centres
sanitaris, a més de la greu situació de les residències geriàtriques. Al mateix temps, ha
criticat els protocols canviants i que retallen a
la baixa (per manca de material, per exemple).
Cal pensar que els treballadors i treballadores
de la sanitat són els que es troben en primera línia per cuidar i contenir la pandèmia de
coronavirus. Recordem que la federació ha
posat a disposició del Servei Català de la Salut les hores sindicals de les seves delegades i
delegats del sistema de salut per contribuir a
l’assistència directa.
Amb la suspensió de l’activitat lectiva des del
divendres 13 de març, la Federació d’Educació
ha actuat en defensa de les treballadores del
lleure, un dels col·lectius que més ha patit les
conseqüències laborals de l’emergència sanitària: a moltes d’elles se’ls comunicava, sovint
de manera molt irregular, la suspensió o la finalització del seu contracte laboral (sobretot,
parlem d’empreses sense representació sindical). CCOO va forçar una reunió amb les patronals i la resta de sindicats i es va aconseguir
paralitzar qualsevol mena d’actuació amb impacte negatiu en les relacions laborals.
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC)
va demanar als departaments de la Genera-

litat que fessin una comunicació directa al
personal sobre els plans de contingència, tot
concretant les activitats i els serveis públics
que es consideren bàsics i estratègics, i, per
tant, quin és el personal que l’ha de realitzar.
A la resta d’empleats i empleades públics
se’ls han de concedir permisos per deures
inexcusables de caràcter públic. A banda, a
les presons hem demanat que el Departament de Justícia acceleri mesures de seguretat indispensables per protegir les persones
i el servei públic. Pel que fa a les empreses
d’ambulàncies, hem denunciat que no facilitin una formació adequada als professionals
del transport sanitari ni tampoc els equips
de protecció individual adients. El personal
d’atenció de trucades mèdiques del 061, de
l’empresa Ferrovial Servicios, pateix també per
la manca de neteja dels instruments de treball

i de les instal·lacions. Així mateix, els Mossos
d’Esquadra realitzen la seva feina sense gaires
proteccions per impedir el contagi: falten mitjans materials i hi ha escassetat de vehicles,
mitjans personals i mitjans de protecció. A
Correos, hem criticat que es vulguin imposar,
sense negociació ni acord sindical, activitats
innecessàries, amb exposicions i riscos excessius per a la plantilla i, per extensió, per a la
ciutadania (de fet, l’empresa pública no ha dotat els treballadors i treballadores, ni d’oficines
ni de centres de distribució, de guants o gels
hidroalcohòlics).
Finalment, al sector de la neteja podem parlar de l’exemple de Girona+Neta, on CCOO
ha exigit reduir serveis no essencials i proveir
convenientment la plantilla amb mascaretes,
guants de làtex o líquid desinfectant.
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CCOO de Catalunya considera que el paquet de
mesures aprovat pel Govern va en la bona direcció
i suposa un enorme esforç de recursos públics

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacas

CCOO de Catalunya considera que el paquet de mesures aprovat
pel Govern contra els efectes econòmics i socials de la crisi del coronavirus va en la bona direcció i suposa un enorme esforç de recursos
públics. CCOO requereix la corresponsabilitat de les empreses per
protegir la vida de les persones i per preservar els llocs de treball.
Tot i això, pensem que aquest paquet de mesures s’ha de completar

per protegir els col·lectius més vulnerables, com per exemple les empleades de la llar, que estan desprotegides tant en termes de salut com
d’extinció de contractes, i també les persones assalariades de manera
precària o a temps parcial, que estan en situació de desocupació.
La prioritat absoluta en aquest moment és que es freni l’expansió
del virus i que les persones afectades es recuperin. Per això, prioritzem la demanda de millors mesures i protocols de prevenció dels
contagis per a totes les treballadores i tots els treballadors que presten els serveis bàsics. En l’àmbit laboral, les prioritats són evitar acomiadaments i garantir rendes a les persones que es vegin afectades
per la crisi.
La caiguda de l’activitat econòmica no té precedents, però la seva
durada i intensitat dependrà de la contenció del procés de contagi
de la COVID-19. CCOO de Catalunya no ha dubtat en cap moment de
la necessitat d’atendre les instruccions de les autoritats sanitàries i de
fer complir la normativa de prevenció de riscos laborals.
CCOO considera que Espanya, en el marc de la UE, ha d’evitar que
aquesta crisi sanitària provoqui una greu crisi de demanda que
s’estengui més enllà de l’efecte de paralització de l’activitat que comporten les mesures de control sanitari. Encara és possible que sigui
una crisi curta i no una de cicle llarg que torni a colpejar la classe
treballadora, la qual encara no havia recuperat els nivells salarials ni
els d’ocupació després de la recessió anterior. La situació serà molt
dura, però ho hauria de ser de manera conjuntural. Per això, considerem que totes les polítiques públiques han d’estar orientades a evitar
conseqüències irreversibles.
CCOO creu que hi ha d’haver dues fases en la política econòmica,
laboral i social del Govern: una d’amortiment i una altra de recuperació. Les mesures que es van consensuar amb la CEOE i la CEPYME

i que es van plantejar al Govern espanyol anaven en aquest sentit.
El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres respon en
bona part a les nostres demandes i, per tant, la nostra valoració és
positiva.
Destaquem les mesures per mantenir l’ocupació, evitant la finalització anticipada d’ocupacions temporals o l’extinció de contractes
estables, temporals o en període de prova, entre d’altres, que tenen
una incidència especial entre la població jove, la qual suporta en major mesura la precarietat en l’ocupació.
Una de les demandes més estratègiques que va fer CCOO, i que
s’ha recollit, és un sistema que faciliti les suspensions o les reduccions
de jornada a través d’expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO), per evitar acomiadaments, amb efectes retroactius. Sempre
hem insistit al Govern que les mesures havien d’incloure les persones
més vulnerables, com ara les que no tenen els períodes de cotització
suficients per assolir la prestació d’atur, i que calia garantir la recuperació futura del dret a la prestació d’atur per a les treballadores i
treballadors afectats per aquests expedients.
CCOO està observant una proliferació enorme d’ERTO. Sens dubte, cal l’esforç públic, però també és necessari saber quina serà
l’aportació dels beneficis i de les importants reserves empresarials,
sobretot de les grans companyies, en aquests ERTO. O si els sectors
on les vendes es poden recuperar al llarg de l’any hi participaran en
les mateixes condicions que les empreses més afectades o les pimes.
En l’assumpció dels ERTO causats per força major s’exclouen els períodes de consulta i, per tant, serà l’Administració la que hagi de vetllar per la causalitat.
Instem que es vinculin les mesures de flexibilitat interna a la prohibició d’altres mecanismes d’ajust, com acomiadaments o no renovació de contractes temporals. I si aquesta situació s’allargués durant
més d’un mes, cosa que òbviament no desitgem, demanem que es
vinculi qualsevol benefici de recursos públics a les empreses a la limitació o l’eliminació del repartiment de dividends o del pagament de
primes al seu personal directiu i executiu.
Hem sol·licitat mesures que afavoreixin els treballadors i treballadores que es vegin en la necessitat de tenir cura de persones dependents —com a conseqüència de la paralització d’algunes activitats—
i que es faciliti, així, la conciliació i la corresponsabilitat, l’adaptació de
jornada o una prestació econòmica mentre duri la contingència. En
aquest sentit, el reial decret del Govern conté avenços, però es deixa
altres mesures que els sindicats seguiran sol·licitant.
Protecció de les persones més vulnerables
És fonamental, en aquesta conjuntura, protegir els col·lectius més
vulnerables, com ara les empleades de la llar, que estan desprotegides, tant en termes de salut com d’extinció de contractes, i no poden
percebre cap prestació; les persones de nacionalitat estrangera, que
poden veure com perden el seu permís de residència per l’extinció
dels seus contractes, de manera que cal protegir-les i seguir mante-
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nint els sistemes d’asil i d’ajuda humanitària sense paralitzar-los; les
persones treballadores ocupades per obra i servei, que veuen com
els seus contractes són extingits davant la parada de producció de
les empreses; els treballadors i treballadores que es contracten per
mitjà d’una agència de treball temporal o d’una empresa multiserveis,
per tal d’assegurar-los prestacions per desocupació i l’ocupació quan
acabi aquesta conjuntura. De la mateixa manera, aquestes mesures
s’haurien d’aplicar als temporers de l’agricultura de la indústria agroalimentària, i també als treballadors i treballadores de temporada de
l’hostaleria i la restauració, que veuran perduts els seus llocs de treball.
CCOO instem el Govern espanyol que vinculi les ajudes a les empreses al manteniment de l’ocupació durant aquesta crisi, i que actuï
contra les que aprofitin aquesta circumstància per implementar ERO
o acomiadaments, cosa que seria il·legal.
Les mesures adoptades han de disposar d’agilitat en els seus procediments, amb la deguda coordinació entre el SEPE i el SOC, la qual
cosa ha de facilitar la tramitació d’expedients i ho ha de fer amb les
màximes garanties en la seva aplicació. Cal exigir corresponsabilitat
a les empreses, sostenint l’ocupació. Volem fer extensiva aquesta
corresponsabilitat al conjunt d’administracions públiques. Instem
que no se suspenguin contractes públics ja pressupostats, ja que
les empreses concessionàries utilitzen aquesta suspensió per justificar expedients per força major que bé podrien haver-se evitat mitjançant permisos retribuïts, i que s’alliberin recursos perquè els serveis d’ocupació reforcin la protecció dels col·lectius més vulnerables.
Necessitat de liquiditat
CCOO és conscient de la necessitat de liquiditat de les empreses
perquè s’han d’enfrontar a un desplaçament temporal de la seva tresoreria. Creiem que n’hi ha que disposen d’excedents financers per
assumir aquesta situació i, en altres casos, caldria adoptar mesures excepcionals d’ajornament o d’exoneració en matèria tributària o cotit-

zacions socials, però sempre de manera selectiva i vinculada al manteniment de l’ocupació. El sistema financer privat hauria d’habilitar
línies de crèdit extraordinàries sense repercutir costos addicionals i
sense descartar establir legalment aquesta obligació.
La necessitat de liquiditat no és exclusiva de les empreses. Moltes
de les famílies amb tots els membres a l’atur, o les que pateixin les
retallades salarials, a hores d’ara continuen havent d’abonar quotes
hipotecàries, lloguers i subministraments bàsics. En aquests supòsits
s’haurien d’establir moratòries, exempcions o prorratejos en els pagaments per a les persones afectades per aquesta crisi en els pròxims
tres mesos, com a mínim. A Itàlia s’han prorratejat aquests pagaments durant els vint-i-quatre propers mesos.
CCOO sabem que el cost d’aquestes mesures, tant les adoptades
pel Govern com les restants que demanem, és sens dubte alt. La situació, però, és absolutament excepcional i això requereix mesures
extraordinàries. Creiem que aquest esforç col·lectiu, finançat amb
crèdits pressupostaris extraordinaris que no afectin la sendera de
dèficit, és la millor manera de rellançar l’activitat.
Hi ha exemples d’altres països que estan adoptant mesures pertinents. El cas danès és il·lustratiu: tres mesos de compensació a les
empreses privades amb risc de pèrdua d’ocupació pel coronavirus,
en un 75 % del cost salarial, assumint aquestes el 25 % restant i les
treballadores i els treballadors contribuint amb una part de la seva
jornada de vacances (cinc dies). Creiem que és un model que cal
tenir en compte, perquè sostenir ocupació i rendes és l’eix clau per
afrontar la crisi de demanda que plana sobre el país si no es prenen
les mesures amb la intensitat i la rapidesa adequades.
Un cop més, agraïm profundament la tasca essencial de totes les
treballadores i treballadors que estan sostenint el país en aquests
moments crucials i, per descomptat, estem atents perquè facin la
seva feina aquests dies aplicant totes les mesures de protecció i complint els protocols de vigilància de la salut.

CCOO Catalunya reclama al Govern mesures contundents
de suport per atendre el pagament del lloguer durant
aquesta crisi del COVID-19
Des de CCOO valorem positivament les me- tats bàsiques, com el pagament del lloguer.
sures previstes en el RD 8/2020 en l'àmbit És per això, que reclamem a el Govern que
d'aplicació de la moratòria de deute hipote- inclogui mesures contundents de suport per
cari per als que pateixen dificultats extraor- atendre el pagament del lloguer.
dinàries per atendre el seu pagament. No Per això també, estem donant suport a iniciaobstant això, alertem que hi ha un buit molt tives que ajuden a les persones més vulneraimportant pel que fa al pagament de lloguer bles, per a que de manera organitzada, exigim al Govern noves mesures, lleis i fórmules
de l'habitatge habitual.
Milers de treballadores i treballadors, i les se- per donar suport als més afectats en matèria
ves famílies, s'estan veient severament afecta- d'habitatge, mentre duri aquesta crisi:
des i estan veient reduïts els seus ingressos,
de manera que es trobaran amb grans dificul- http://change.org/NoPuedoPagarElAlquiler
tats per donar cobertura a les seves necessi-

Des de CCOO Catalunya estem treballant
en propostes, tant a nivell confederal com
autonòmic, que ajudin a garantir el dret a
l'habitatge de les treballadores i treballadors,
així com a protegir la seva funció social durant
aquesta crisi provocada pel COVID-19.

