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ESPECIAL Davant la crisi sanitària del coronavirus-2

CCOO reclama mesures addicionals que
complementin les que ja han pres els governs i
que seran insuficients per salvar llocs de treball i
la capacitat econòmica de moltes persones
CCOO proposa que es prenguin mesures addicionals a les ja aprovades pels governs català i espanyol per
fer front a l’impacte econòmic, laboral i social que està provocant la crisi de la COVID-19. CCOO considera
que les mesures preses fins ara són insuficients. Les mesures que proposa el sindicat són:
Prohibir acomiadaments per motiu de la crisi sanitària i reorientar les mesures a mecanismes de flexibilitat interna i teletreball o la suspensió del
contracte com a mesura de manteniment de l’ocupació.
Reforçar les mesures preventives sanitàries i de prevenció de riscos laborals seguint en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries.
Reforçar la vigilància en el compliment de les mesures preventives sanitàries a les empreses afegint als equips d’Inspecció de Treball els equips
dels cossos de seguretat.

Per a consultes laborals concretes sobre el coronavirus omple aquest
FORMULARI
www.ccoo.cat
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Garantir el manteniment de les contractacions a empreses que presten
serveis a totes les administracions públiques a Catalunya, prohibint mesures de caràcter extintiu i suspensiu, i mantenint el 100 % de les condicions salarials de tots els treballadors i treballadores.
Reforçar la coordinació autonòmica sobre els criteris d’autorització
d’ERTO per causa de força major per evitar l’abús en la seva utilització.
Garantir els complements salarials a les prestacions de desocupació per
part de les empreses als ERTO.
Ajuts públics per a la conciliació per a treballadors i treballadores, especialment famílies monoparentals, quan les seves empreses es veuen obligades a mantenir l’activitat per la situació d’estat d’alarma i tenen a càrrec
menors de dotze anys i familiars dependents de primer grau.
Mesures específiques per a les treballadores de la llar, que si veuen restringit el seu contracte es queden també, en la majoria dels casos, sense
llar i exposades a perdre el permís de residència per manca de contracte
de treball.
Per als autònoms i autònomes, CCOO proposa:
g Suspensió dels terminis de pagament de les quotes.
g Garantir una indemnització de fins al valor de l’SMI.
g Ajuts per pagar les quotes d’hipoteca, lloguer de locals i de crèdits al
consum, mitjançant un nou préstec personal preconcedit amb garantia de
l’ICO i de l’ICF.
Garantir la continuïtat de les prestacions socials i contributives que
s’esgotin davant la situació excepcional del mercat de treball, fins a
l’aixecament de l’estat d’alarma. Les persones treballadores amb contractes d’obra i servei, d’ETT o d’empresa multiserveis així com temporeres i estacionals que poden perdre la feina i quedar-se sense “atur” s’han de poder
acollir a una prestació extraordinària fins que acabi l’estat d’alarma i es normalitzi el mercat de treball. La prestació extraordinària s’ha de fer extensiva
a les persones treballadores a temps parcial que es quedin sense ocupació
amb uns complements que garanteixin arribar als mínims.
Assegurar una garantia de renda mínima per a qui es trobi en situació de
desocupació sense ingressos davant la situació d’excepcionalitat al mercat
de treball. Cal també agilitat en la tramitació dels ajuts socials (renda garantida de ciutadania, habitatge…).
Establir la supressió del pagament del lloguer i dels subministres bàsics
per a les persones i/o llars en situació de vulnerabilitat social durant la situació d’alarma pandèmica actual.

3
Núm. 343 - dijous, 26 de març de 2020

ESPECIAL Davant la crisi sanitària del coronavirus-2

Treballar sense perdre la salut en temps de pandèmia
CCOO de Catalunya fa un reconeixement a totes les treballadores i treballadors que estan sostenint el país en aquests moments crucials. El sindicat està actuant perquè el
conjunt de les empreses que mantenen l’activitat implementin totes les mesures de
seguretat i de protecció que són imprescindibles.
Ens estem bolcant en el personal sanitari i sociosanitari i en tots aquells professionals d’activitats
essencials o no que intervenen de manera directa o indirecta amb pacients diagnosticats de
coronavirus SARS-CoV-2 i que necessiten el subministrament d’equips de protecció individual. La salut
de tota la població depèn de la seva salut, però justament la seva salut és la més exposada.
La salut de les persones treballadores no ha de pagar la continuïtat de les empreses. Cal reforçar les mesures preventives seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i reforçar la vigilància
del seu compliment a les empreses per part de la Inspecció de Treball i, si cal,
afegint-hi els cossos de seguretat.
CCOO posa el focus també en aquelles persones treballadores que ho fan als sectors que no
estan en contacte directe amb les persones contagiades. Es tracta de sectors on la conscienciació per prendre mesures preventives contra aquesta pandèmia no és tan evident i que
poden ser un focus d’expansió de la malaltia si no es prenen seriosament la prevenció.
Totes les empreses estan obligades a actuar per prevenir els contagis de COVID-19. El contagi
més comú es dona quan el virus present a la saliva (tos o esternuts) d’una persona contagiada entra en contacte amb els ulls, el nas o la boca d’una altra persona. Com que el virus pot
sobreviure diverses hores o dies en algunes superfícies, podem agafar-lo a través de les mans
i contagiar-nos-en si ens toquem els ulls, la boca o el nas. Per això és molt important rentar-se
les mans molt sovint.
El virus normalment es transporta en gotes se saliva de grandària mitjana que no solen arribar més enllà d’un metre o d’un metre i mig quan tossim o esternudem. Hem, doncs, de
mantenir les distàncies per evitar que el coronavirus ens arribi. Tenint en compte això, les
empreses han de fer un pla de prevenció contra el contagi que ha de donar resposta a tres
preguntes:

• QUÈ HEM DE FER PER EVITAR EL CONTAGI A
L’EMPRESA?
• QUÈ HEM DE FER EN CAS DE CONTAGI O DE
PRESENTAR SÍMPTOMES?
• QUÈ HEM DE FER SI SOM PERSONESVULNERABLES?
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QUÈ HEM DE FER PER EVITAR EL CONTAGI A L’EMPRESA?
Sabent les formes de contagi, les empreses han d’implementar mesures
preventives, tant organitzatives com higièniques i ambientals. Alguns
exemples són aquests:
MESURES ORGANITZATIVES
El més important és reduir al màxim els desplaçaments i la presència de
persones al mateix temps al mateix lloc. Per això s’han de pactar mesures
organitzatives amb els representants sindicals a l’empresa.
En aquest moment, la mesura prioritària i més efectiva és treballar des de
casa sempre que sigui possible. Si no és possible el teletreball, es pot reduir el ritme de producció per mantenir el mínim de persones necessari al
centre de treball. També s’han d’evitar al màxim les situacions de contacte
social. Per aconseguir-ho, es poden fer torns de matí i de tarda, esglaonar
els horaris d’entrada a la feina i també de sortida, fer les reunions per videoconferència, etc.
També és possible accedir a mesures de conciliació a iniciativa de la persona interessada: excedències per cura de familiars i menors, excedències
voluntàries, permisos, reducció/compactació de jornada laboral, així com
les noves formes de reducció de jornada especial i adaptació de jornada
especial, establertes en el RDL 8/2020, de mesures urgents per la crisi del
coronavirus.

MESURES AMBIENTALS I D’HIGIENE (COL·LECTIVES I INDIVIDUALS)
La mesura ambiental prioritària és mantenir distàncies de seguretat mínimes, entre metre i mig i dos metres, als llocs de treball. Si no es pot, també
es poden instal·lar mampares entre els llocs de treball per evitar el contacte entre persones. En tot cas, és recomanable la combinació d’ambdues
mesures, i als centres amb contacte amb el públic o als llocs de treball
d’atenció a persones internes i externes a l’empresa la instal·lació de mampares és la mesura més adient. També convé establir límits de capacitat
a les sales d’ús comú, als ascensors (d’utilització només de pujada), a les
cantines i menjadors, als vestuaris, a les recepcions i porteries, etc. Inclús
es poden tancar preventivament alguns d’aquests espais si no són imprescindibles, però garantint espais de descans en zones sense risc.
Pel que fa a les mesures higièniques s’han de netejar amb hidroalcohol totes les superfícies d’ús comú després de cada utilització i s’han de ventilar
els espais, com a norma general després de cada utilització, i millor si és
amb ventilació natural.
Aquests són alguns exemples de mesures que es poden prendre. En tot cas,
si no es mantenen les condicions de distància mínima, no es posen barreres
entre les persones i no es restringeix el contacte social ni es fan neteges
periòdiques, adreça’t al teu delegat o delegada de prevenció de CCOO o,
si no n’hi ha, dirigeix-te a CCOO de Catalunya (omple aquest formulari o
truca’ns al telèfon 933 100 000).

QUÈ HEM DE FER EN CAS DE CONTAGI O
DE PRESENTAR SÍMPTOMES?
És convenient que l’empresa prengui mesures per actuar davant de casos de contagi.
En aquests casos el més important és que
les persones treballadores que hagin estat
contagiades o les que tinguin símptomes
compatibles amb un possible contagi per coronavirus han romandre al seu domicili.
També hauran de comunicar a l’empresa la seva
situació, indicant que poden tenir símptomes o un
possible contagi de COVID-19. En aquest moment, les
autoritats han determinat que prevalen els interessos generals i de salut pública sobre els drets de les persones a preservar la intimitat sobre les dades
mèdiques relacionades amb el coronavirus.
En cas de no estar confirmat el positiu, s’han de posar en contacte amb el 061
o amb el CAP o CUAP, i seguir les instruccions que allà indiquin a la persona.
L’empresa ha d’informar la resta de persones treballadores dels contagis però
sense donar noms. Únicament es podrà identificar les persones contagiades
quan sigui imprescindible per protegir la salut de les persones treballadores.
En cas que hi hagi hagut contacte estret amb la persona contagiada mentre
aquesta presentava símptomes es podrà sol·licitar la baixa per aïllament. Per
contacte estret s’entén el contacte que s’ha produït durant almenys quinze
minuts a una distància inferior a dos metres. Perquè et donin la baixa, el servei de prevenció ha d’emetre un informe que acrediti aquesta circumstància.
QUÈ HEM DE FER SI SOM PERSONES VULNERABLES?
Les persones amb les següents patologies tenen un major risc
davant del coronavirus per possible agreujament del quadre clínic si es contagien: diabetis, patologia cardiovascular (inclosa la hipertensió), patologia hepàtica
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència (incloent-hi el VIH), càncer en tractament o embaràs. També els majors de
seixanta anys són persones especialment sensibles.
En aquests casos l’empresa s’hauria de posar un contacte amb el servei de prevenció de vigilància de la
salut perquè les persones treballadores puguin informar
de les seves patologies cròniques o de la seva situació personal
i del lloc que ocupen a l’empresa.
El servei de vigilància de la salut, amb aquesta informació, ha de facilitar a
l’empresa la llista de persones que requeriran una adaptació dels llocs de treball. És l’empresa la que ha d’adaptar el lloc de la persona per evitar el contagi
de COVID-19.
Si no és possible adaptar el lloc de treball, donar protecció adequada que
eviti el contagi o fer una reubicació en un altre lloc sense risc d’exposició al
COVID-19, el servei de vigilància de la salut emetrà un informe perquè la persona treballadora pugui acreditar la necessitat de baixa per aïllament davant
el servei públic de salut.
Si l’empresa no fa l’adaptació i et manté al lloc de treball sense les mesures
adequades, posa’t en contacte amb els delegats i delegades de prevenció de
CCOO o, si no n’hi ha, dirigeix-te a CCOO de Catalunya (omple aquest formulari
o truca’ns al telèfon 933 100 000).
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CCOO denuncia 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 estadístiques que evidencien
un abús en la utilització per part de bastantes empreses de les causes de força major, que
haurien de donar-se de manera excepcional. Aquestes dades gairebé doblen les de la
comunitat autònoma de Madrid.
El RD 8/2020 del passat 17 de març preveu de manera clara, en el seu article 22, quins
són aquells supòsits que quedarien enquadrats dintre de la força major, i són aquells en
què com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 han hagut de cessar la seva activitat.
Per tant, no qualsevol fluctuació, pèrdua econòmica o causa sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de la COVID-19 pot ni ha de ser considerada de força major, sinó que
s’han de presentar per causes tècniques, organitzatives o de producció.
Per eludir les quotes a la Seguretat Social
La utilització 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 compartida
que hauríem de tenir en la sortida 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 alternatives 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 tipus, 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 sortir d’aquesta crisi, sinó que, a més, afebleix el sistema públic de Seguretat Social, que és fonamental per garantir un món del treball just.
Crida a la rigorositat del Govern
CCOO conjuntament amb UGT han fet una crida al Govern de la Generalitat, concretament al seu Departament de Treball, a garantir el rigor de les causes dels ERTO utilitzant
la revisió posterior en els casos que no hagin pogut atendre per l’allau d’expedients presentats en els terminis establerts.
CCOO i UGT alerten de l’abús per part d’algunes empreses i de la falta de corresponsabilitat amb les seves plantilles per superar la crisi i es comprometen a impugnar tots els
expedients que no s’atenguin a les causes establertes per a aquest efecte.
Així mateix, han volgut posar en alerta que, una vegada superem aquesta crisi, ambdós
sindicats treballaran amb totes les seves estructures per recuperar la normalitat de les
activitats, el restabliment dels calendaris de treball i les condicions laborals modificades
de manera excepcional i temporal, i lluitaran per garantir una sortida de la situació actual
amb generació d’ocupació i no amb llargues jornades i condicions precàries de treball,
amb la finalitat que la crisi de la COVID-19 no la paguem els treballadors i treballadores.

CCOO denunciarà els
ERTO fraudulents a les
empreses auxiliars de la
petroquímica
A causa de la crisi sanitària provocada pel
coronavirus, les empreses principals dels
polígons petroquímics
de Tarragona, per tal
de reduir al mínim el
personal de les plantes per motius de prevenció, han suspès els
contractes de les seves empreses auxiliars.
Arran d’aquesta situació, aquestes empreses
auxiliars estan plantejant ERTO per causes de
força major, sense negociar-ne les condicions
amb la representació de les treballadores i
treballadors ni tampoc oferint mesures alternatives.
CCOO d’Indústria denuncia que el sector de
muntatge i manteniment dels polígons petroquímics està patint especialment aquesta crisi, que està aguditzant encara més la
precarietat que pateixen les treballadores i
treballadors d’aquestes empreses, una precarietat que ja hem denunciat diverses vegades. Per a CCOO, algunes empreses estan fent
un abús d’aquesta modalitat d’expedient per
causes de força major, que no correspondria.
CCOO exigeix a les empreses del sector que
es negociïn mesures de flexibilitat, en comptes de plantejar un ERTO, com s’ha fet a la nuclear ANAV (on s’han organitzat torns alterns
i no s’han suspès contractes, garantint que ni
les contractistes ni el personal directe tindran
minves salarials) o als polígons petroquímics
del País Basc (on Petronor garanteix els contractes i n’assumeix els costos).
En aquest escenari, CCOO d’Indústria denunciarà els ERTO que es considerin fraudulents i presentarà al·legacions davant
l’Administració perquè no aprovi aquests expedients, tal com ja està fent en altres sectors
d’activitat.
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CCOO demana que les empreses posin a disposició de
la sanitat la seva tecnologia per donar cobertura a les
necessitats sanitàries en la crisi de la COVID-19
L’expansió ràpida de la COVID-19 ha posat en
màxima tensió el servei públic de salut del
nostre país, amb els hospitals a punt d’arribar
al col·lapse i amb una manca crítica d’EPI que
protegeixin els professionals de la salut. Professionals que són sempre imprescindibles i
més davant d’una pandèmia com la que estem vivint.
La sanitat pública del nostre país pateix mancances molt importants, fruit de les retallades en sanitat que s’han realitzat des de l’any
2008, amb l’excusa de la crisi econòmica, i de
la conversió de la sanitat en un negoci privat,
que fan que ara patim aquestes mesures de
manera evident i, malauradament, dramàtica.
Per això, és de vital importància, quan se superi aquesta crisi, reforçar el finançament de
la sanitat pública per vetllar per la cura de la
salut de la població amb la qualitat que s’ha
d’exigir i sense posar en risc els professionals
de la sanitat.
Atendre la urgència
Però ara toca atendre la immediatesa. Per això
CCOO vol valorar iniciatives de les empreses, i
de les persones que hi treballen, com Renault,

HP o Seat per produir EPI, respiradors i material sanitari necessari per vèncer la COVID-19
i subministrar-los als diferents hospitals.

carà 10.000 mascaretes al dia per a pacients;
la producció començarà en breu, un cop sigui
homologada pel Ministeri de Sanitat.

A Seat, concretament, un bon nombre de
persones estan treballant durant tots aquests
dies per fabricar amb tecnologia 3D mascaretes desinfectables per als professionals que
treballen a les UCI. Aquestes mascaretes estan fetes de poliamida 12 i amb filtres FP2
canviables, per durar 40 dies. També fabri-

CCOO demana al Ministeri d’Indústria i al Ministeri de Sanitat que es coordinin amb les
empreses d’aquest país, perquè aquestes posin els seus béns d’equip i la seva tecnologia al
servei del desenvolupament de projectes per
donar cobertura a la urgència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19.

L’Agrupació d’Ambulàncies de CCOO de Catalunya
demana atenció psicològica per al personal del sector
L’expansió ràpida de la COVID-19 ha posat en
màxima tensió el servei públic de salut del
nostre país, amb els hospitals a punt d’arribar
al col·lapse i amb una manca crítica d’EPI que
protegeixin els professionals de la salut. Professionals que són sempre imprescindibles i
més davant d’una pandèmia com la que estem vivint.
La sanitat pública del nostre país pateix mancances molt importants, fruit de les retalla-

des en sanitat que s’han realitzat des de l’any
2008, amb l’excusa de la crisi econòmica, i de
la conversió de la sanitat en un negoci privat,
que fan que ara patim aquestes mesures de
manera evident i, malauradament, dramàtica.
Per això, és de vital importància, quan se superi aquesta crisi, reforçar el finançament de
la sanitat pública per vetllar per la cura de la
salut de la població amb la qualitat que s’ha
d’exigir i sense posar en risc els professionals
de la sanitat.
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Entitats vinculades a la defensa dels drets de la gent
gran elaboren un manifest per demanar una atenció
sanitària completa per al col·lectiu
Prop de vint entitats i associacions vinculades
a la defensa dels drets de la gent gran —entre
elles la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Catalunya— han elaborat un manifest davant la situació d’emergència sanitària
a causa del coronavirus, que fa de les persones grans un col·lectiu d’alt risc.
En el manifest, que reconeix els esforços del
conjunt de professionals que lluiten contra
la COVID-19, demanen a les administracions
públiques —ajuntaments, Generalitat i Govern de l’Estat— que implantin protocols
per donar una atenció sanitària completa i

CCOO demana seguretat a l’hora
de repartir les targetes moneder
de les beques menjador
Aquesta setmana s’han començat a distribuir les targetes moneder que ha elaborat
el Govern per garantir la prestació de les beques menjador
a l’alumnat en edat escolar
obligatòria. A una part molt
important dels municipis el
Govern ha optat per obrir els
centres educatius i citar-hi les
famílies per anar a recollir-les.
La Federació d’Educació de CCOO considera que aquest és un mètode arriscat des del
punt de vista de la salut pública i que també és poc coherent amb la posició defensada
pel mateix Govern de confinament total pel coronavirus. El sindicat demana al Departament d’Educació que no exposi les famílies i els treballadors i treballadores repartint les
targetes moneder de la prestació de la beca menjador.
Davant d’aquesta emergència sanitària, s’han de minimitzar les sortides i s’ha d’optar per
ingressar aquests diners als números de compte bancari de cada família o, en els pocs
casos en què no en tinguin, buscar altres fórmules sense contacte físic. Si finalment es
produeixen aquestes entregues presencials, cal que s’apliquin totes les garanties necessàries i es puguin realitzar amb seguretat i mobilitzant el menor nombre de persones.

eficient a la gent gran, proporcionin tots els
recursos professionals i tècnics per afrontar
aquesta situació, assegurin que els equips de
cures pal·liatives (PADES) prestin assistència
a les persones que ho necessitin al domicili o al centre residencial, i, en el supòsit que
la malaltia porti al final de la vida, assegurin
que la persona afectada pugui traspassar amb
dignitat i sense patiment.
Trobareu a Internet el manifest de les entitats
vinculades a la defensa dels drets de la gent
gran davant la situació d’emergència sanitària
causada pel coronavirus

CCOO lamenta la
mort del company
Antonio Medina
Cano
CCOO de Catalunya lamenta la mort
del nostre company
Antonio
Medina
Cano, que ens ha
deixat als setantaquatre anys, i volem transmetre el nostre sincer condol a la
seva família, amistats i companys.
Havia treballat a l’empresa Corberó (Esplugues de Llobregat), on va ser delegat de
CCOO. Va estar sempre vinculat al sindicat
intercomarcal del Baix Llobregat, on va ser
membre dels equips d’extensió i d’eleccions
sindicals durant gairebé vint anys. Era un
sindicalista convençut, plenament dedicat a
la defensa dels drets i les condicions laborals
dels treballadors i treballadores, organitzantlos sindicalment a les empreses a través de
les eleccions sindicals.
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Que la COVID-19 no sigui una excusa per
prendre’t drets
SE T’ACABA EL CONTRACTE
TEMPORAL?
La COVID-19 no és una causa
per extingir 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
motivades.
Si en realitat el motiu de
l’acomiadament o sanció és la
situació de crisi sanitària pel
coronavirus, cal interposar una
demanda judicial.

TRUCA’NS

933 100 000

O CONSULTA EN LÍNIA:
https://consulta.ccoo.cat
Si s’ha de fer una reclamació
judicial, et posaran en contacte
amb el Gabinet Tècnic Jurídic
de CCOO de Catalunya.
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 últimes 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.

ELS DRETS LABORALS NO ESTAN SUSPESOS
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ERTO/ERTE - Expedient de regulació temporal
d’ocupació per força major
Legalment es regula en l’article 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’article 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.

L’ERTO DE FORÇA MAJOR
NO REQUEREIX NEGOCIACIÓ
AMB LA REPRESENTACIÓ
LEGAL DELS TREBALLADORS
I TREBALLADORES, PERÒ ES
TENEN MÉS GARANTIES SI HI
HA REPRESENTACIÓ LEGAL O
SINDICAL A L’EMPRESA.

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
plantilla.

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.

L’empresa ha de comunicar als treballadors i tre- El fet de comunicar-ho no significa que ja es cobri
l’atur.
balladores que presentarà la sol·licitud.
L’empresa ha de presentar una memòria en la qual L’empresa ha de justificar per què està en situació
expliqui la necessitat de fer aquesta sol·licitud. de força major i la necessitat de suspendre els
També se n’ha de donar una còpia a la represen- contractes de treball.
tació legal dels treballadors i treballadores.
L’autoritat laboral pot reclamar un informe de la La representació legal dels treballadors i treballadores també hi pot fer al·legacions. És un mecanisme
Inspecció de Treball.
de prevenció i denúncia d’abusos empresarials.
La decisió de suspendre els contractes de treball Un cop aprovat l’expedient, els treballadors i tres’ha de resoldre en el termini de 5 dies i l’empresa balladores rebran la prestació per desocupació,
ha de comunicar-ho a la representació dels treba- inclosa la quota proporcional de les pagues extres.
lladors i treballadores i a l’autoritat laboral.

1. Es pot cobrar la prestació d’atur encara que no es tingui el període mínim de
cotització.
2. Un cop finalitzat l’expedient, la prestació per desocupació no comptarà per a
prestacions posteriors.
3. Encara que es tingui un contracte temporal, l’empresa ha de suspendre el
contracte d’ocupació.
4. Si s’extingeix el contracte de treball amb l’excusa de la COVID-19 no és una
raó justa i l’acomiadament es pot reclamar judicialment.
5. No es poden imposar les vacances de manera unilateral.
6. Si l’autoritat laboral no aprova la sol·licitud, l’empresa ha de pagar la nòmina.

TRUCA’NS

933 100 000

O CONSULTA EN LÍNIA:
https://consulta.ccoo.cat

ARA MÉS QUE MAI,
AFILIA’T
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Campanya de la renda 2019
IMPORTANT: CAMPANYA NOMÉS EN LÍNIA. INICI: 20 D’ABRIL DEL 2020.
NO ÉS POSSIBLE FER-LA PRESENCIALMENT.
HAS DE TRUCAR AL TELÈFON O ESCRIURE A L’ADREÇA ELECTRÒNICA QUE CORRESPONGUI
SEGONS EL TERRITORI ON VIUS O TREBALLES.
BARCELONÈS - BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS ANOIA - GARRAF
XAVIER JALDÓN MARTÍNEZ
Tel.: 682 545 671
info@doctortax.es
VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA
GRANOLLERS i VIC
AUCORE ASSESSORS, SLU
Toni Calderón - Tel.: 605 956 816
aucore.tonicalderon@gmail.com
MOLLET DEL VALLÈS
ASESORÍA GALA, SCP
Silvia Sánchez -Tel.: 93 570 25 66
fiscal1@asesoriagala.com
VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL
SABADELL i TERRASSA
FRANCESC PONS SANJUÁN
Tel.: 607 363 055
campanyarenda@gmail.com
MANRESA
PEDRO BALLESTEROS ORTÍZ
Tel.: 665 997 929
campanyarenda@gmail.com
COMARQUES GIRONINES
BARNEDA ASSESSORS
Tel.: 972 20 67 41
marta@barneda.cat
TERRES DE LLEIDA
JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA
Tel.: 615 842 037
irpf2019@infoserveis.eu
TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE
CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Tel.: 620 889 809
cmhconsultor@gmail.com

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA

a Declaració de la renda 2018, DNI i, si escau, aquella altra documentació que sigui necessària.

a Comprovant d’afiliació a CCOO (rebut bancari, captura de l’e-carnet o
justificant de l’organització) per acreditar estar al corrent en el pagament de la quota sindical.

HONORARIS PER A LA CAMPANYA DE LA RENDA
2019 PER A AFILIATS I AFILIADES A CCOO
Imports amb IVA (21 %) inclòs
SIMPLIFICADA INDIVIDUAL.................. 35 euros
ORDINÀRIA
Amb un arrendament........................ 40 euros(1)
Amb cartera d’accions....................... 40 euros(2)
Amb venda d’immoble...................... 45 euros
Professionals estimació directa ........ 50 euros
Professionals estimació objectiva ..... 40 euros
(1) Increment de 5 € per immoble arrendat.
(2) Increment de 5 € per cada cartera.

Recorda que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que pots
deduir quan realitzis la declaració anual de la renda, tal com ens ho marca la
llei de l’IRPF. La deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20
% i el 35 %, segons els casos. En cas que necessitis un certificat per justificar
les quotes satisfetes durant l’any 2019, el pots sol·licitar directament des de
l’app del sindicat per a mòbils o des de la web de la seu electrònica de CCOO
de Catalunya.

