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GUIA CRITERIS D’INTERVENCIÓ SINDICAL (COVID19). 

1. MESURES DE FLEXIBILITAT INTERNA NEGOCIADA RECOMANADES 

Davant el possible allau d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que es poden 
donar per la situació d’emergència sanitària i les mesures excepcionals que s’han hagut 
d’adoptar per la pandèmia del COVID-19 mitjançant el Decret 463/2020, volem recordar la 
necessitat de pactar mesures de flexibilitat interna prèvies a la presentació d’un ERTO. 
Aquesta mesura s’ha d’abordar com a últim recurs per fer front a la situació actual i 
garantint que no hi hagi pèrdua d’ocupació quan la situació es normalitzi. 

 

A més, es poden pactar mesures de flexibilitat organitzativa per minimitzar el risc de contagi 
i reduir l’expansió de l’epidèmia. Hem de ser molt exigents amb aquestes mesures en cas 
que les empreses no vulguin implementar-les. 

 

NOTA: EN TOTS ELS CASOS, LES MESURES HAN DE SER PACTADES ENTRE LA 
REPRESENTACIÓ LEGAL DE LES PERSONES TREBALLADORES I LA DIRECCIÓ DE LES 
EMPRESES, I HAN DE TENIR UN CARÀCTER TEMPORAL I CIRCUMSCRIT A LA SITUACIÓ 
EXCEPCIONAL DEL DECRET D’ALARMA. 

 

1.1. MESURES DE FLEXIBILITAT GENERALS PER EVITAR ERTO 

BOSSA D’HORES 

Les bosses d’hores poden ser una eina adient per utilitzar en aquesta situació i evitar el 
consegüent ERTO. Consisteix a crear un bossa amb totes les hores de prolongacions de 
jornada, dies de lliure disposició, temps de relleu de torns, etc., per acumular el descans en 
aquests moments. També es pot utilitzar la flexibilitat que s’hagi pactat en el conveni 
col·lectiu, però en sentit invers, és a dir: descansant ara i treballant aquestes hores en un 
altre moment de l’any. 

 

Amb aquesta mesura es manté el salari i podem evitar anar a l’atur, encara que sigui 
temporalment. A més, es poden pactar compensacions perquè les hores a treballar després 
siguin menys que les descansades ara. D’aquesta manera, es reparteix el cost de la mesura. 

 

ADAPTACIONS DEL CALENDARI LABORAL 

Moltes vegades el calendari laboral fixa més hores de treball anual que les pactades en el 
conveni col·lectiu. Es pot acumular ara el descans d’aquestes hores sobrants de calendari per 
evitar l’expedient de regulació temporal. Així mateix, es pot pactar també un repartiment de 
la càrrega de la mesura, de manera que no totes les hores descansades siguin a compte de la 
persona treballadora. 

 

També es pot adequar el calendari perquè els dies que ara es descansin siguin recuperats 
amb posterioritat en dies que estiguin fixats de festa al calendari. 

 

Aquesta mesura pot complementar qualsevol altra de les que plantegem aquí. 
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REDISTRIBUCIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL 

Qualssevol de les mesures anteriors comporta una redistribució de la jornada laboral al llarg 
de l’any. Aquesta redistribució es pot fer de qualsevol de les maneres que es pactin, 
mitjançant la reducció total o parcial de la jornada en la situació actual, i recuperant 
aquestes hores en un altre moment de l’any, amb prolongacions de la jornada diària o 
treballant en dies de festa del calendari (dissabtes, festius de calendari, etc.). En tot cas, els 
acords han de complir el que estableix el conveni i la normativa laboral en matèria de 
jornada laboral. 

 

1.2. MESURES DE FLEXIBILITAT PER EVITAR SITUACIONS DE 
CONTAGI 

Aquestes mesures es poden implementar a empreses que continuïn treballant per intentar 
mantenir l’activitat en condicions més segures i, també, a aquelles empreses amb baixada 
d’activitat, mitjançant combinacions de les mesures anteriors. 

 

TELETREBALL 

Malgrat 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. 

 

L’empresa ha de proporcionar els mitjans adequats per fer l’activitat a distància, però som 
conscients que no totes les empreses hi estan preparades, a dia d’avui, perquè la situació ha 
estat sobrevinguda. El Consell de Ministres ha aprovat ajudes perquè les empreses s’adaptin 
a aquesta situació. Malgrat això, en cas que l’empresa no pugui dotar la persona 
treballadora dels mitjans apropiats, però aquesta disposi de connexió a Internet de banda 
ampla i ordinador personal a casa, es pot pactar el teletreball amb alguna compensació per 
la utilització de les eines personals. 

 

FLEXIBILITAT I/O ESGLAONAMENTS D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

L’accés al centre de treball en aquest moment ha de ser al més flexible possible per evitar al 
màxim situacions de contagi. El més adient és fixar hores diferents d’inici i de final de la 
jornada per evitar contactes a les àrees comunes, com vestuari, porteria, etc. 

 

A més, a les àrees on la majoria de les persones treballadores accedeixen a la feina amb 
transport públic, hem de ser molt exigents perquè les empreses esglaonin els horaris 
d’entrada i de sortida amb l’objectiu de descongestionar els serveis de transport, que han 
estat molt reduïts pel decret d’estat d’alarma. 

 

A les empreses on es treballa per torns s’han de minimitzar els contactes entre torns. En 
aquest sentit, cal separar l’horari del torn entrant de l’horari del torn sortint, per evitar 
l’encreuament de persones a vestuaris i accessos al centre de treball. Una altra mesura 
adequada és esglaonar les entrades del treball per torns en franges horàries diferents per 
seccions a fi de respectar la distància de seguretat entre persones a vestuaris i altres 
accessos, i permetre, així, la ventilació dels espais. 
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COMPACTACIÓ DE JORNADES I TORNS 

En la situació actual es recomana establir jornades intensives o continuades, i eliminar, per 
tant, la jornada partida i la pausa del dinar. D’aquesta manera es pot reduir el temps que la 
persona es manté a la feina i es pot distribuir millor l’ús del transport públic. També es 
poden establir torns per separar els treballadors i treballadores, i mantenir més distància 
entre els llocs de treball a fi de minimitzar els contactes. D’aquesta manera, se separen 
equips per si un s’hagués de confinar per contagi. 

 
 

PERMISOS 

És recomanable pactar permisos retribuïts per reduir el nombre de persones que han de 
romandre als centres de treball. L’objectiu és que les persones en aquesta situació puguin 
substituir les persones que siguin contagiades o aïllades i mantenir, així, l’activitat de 
l’empresa. Es poden fer rotacions en aquests permisos per repartir-ne el gaudiment, i, 
també, es poden combinar amb les mesures anteriors de flexibilitat per evitar ERTO. 

 

2. MESURES DE MILLORES NEGOCIADES (ERTO) 

En cas que sigui possible, i sempre que tinguem la possibilitat d’intervenir com a RLT, el 
primer que hem de fer és recordar a les empreses que l’ERTO només s’ha de donar com a 
última solució i com a mecanisme alternatiu davant la impopossibilitat d’arribar a acords en 
les matèries esmentades en els apartats anteriors. 

 

Els moments que estem vivint són temporals, de manera que les mesures definitives, com 
les extincions, representen una utilització de la situació actual que hem de combatre  
sindicalment. 

 

Hem de tenir en compte que TOTS els ERTO, siguin bé per causes tècniques, organitzatives o 
de producció, o bé per força major temporal, s’han de comunicar a la RLT (és el moment 
d’intervenir i generar la possibilitat de negociar, ja que la llei no indica període de 
negociació). La situació actual no permet no acreditar una causa. Per tant, si creiem que no 
existeixen causes suficients o que hi ha vici en aquestes (és a dir, si s’aprofita l’avinentesa 
per fer un ERTO) hem d’intentar parlar amb l’autoritat laboral i presentar les nostres 
al·legacions. 

 

En relació amb les mesures que es poden negociar, cal esmentar les següents: 

1. Complements salarials a la prestació per desocupació: el SEPE paga el 70 % de les 
prestacions de la base reguladora durant els primers 180 dies, i el 50 %, en 
endavant. Així doncs, a aquelles empreses on es pugui i on hi hagi beneficis, cal que 
intentem mirar de garantir el manteniment del salari. 

2. Un cop tramitat l’atur, hi ha vegades que aquest no es cobra el mes immediatament 
següent a la tramitació i, per tant, hi ha un element de negociació amb l’empresa 
que podem aprofitar. Es pot negociar que, si no es cobra l’atur el dia 10 del mes 
següent, sigui l’empresa qui avanci els diners i que el treballador o treballadora els 
pugui tornar un cop rebi el pagament del servei d’ocupació. 

3. Aquelles persones que, per qualsevol qüestió aliena a la seva voluntat, no cobressin 
en el mes immediatament següent a l’afectació per ERTO, el RDL 8/2020 preveu, en 
els articles 3 i següents, mesures adreçades a satisfer el pagament 
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dels subministraments bàsics, així com l’electricitat, l’aigua o el gas, o la moratòria 
del pagament de les hipoteques destinades a l’habitatge habitual. 

4. Garantia de les pagues extraordinàries, no afectació del còmput de vacances anual o 
dels pagaments per beneficis, producció, etc., amb una reducció proporcional dels 
objectius, o la producció del període no treballat. 

5. Intentar establir clàusules dissuasòries en relació amb els acomiadaments posteriors 
per les mateixes causes, amb possibles indemnitzacions en el futur en cas 
d’acomiadament. 

 
 

3. MESURES LABORALS CONTINGUDES EN EL REIAL DECRET LLEI 8/2020 
 

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a 
l'impacte econòmic i social del COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres, entre les moltes 
mesures que estableix per a fer front a la crisi hi ha un conjunt normatiu que afecta 
directament les relacions laborals, totes elles dirigides a promoure el manteniment dels 
contractes de treball i garantir que l'activitat empresarial i les relacions de treball es 
reprenguin amb normalitat després de la situació d'excepcionalitat sanitària. 
Descrivim a continuació aquestes incorporacions normatives, els seus efectes i abast més 
rellevant: 
 
MESURES QUE AFAVOREIXEN EL MANTENIMENT D'UNA ACTIVITAT LABORAL  COMPATIBLE 
AMB LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA I LABORAL I AMB ELS DEURES DE CURA   
 
1.ES DECLARA EL CARÀCTER PREFERENT DEL TREBALL A DISTÀNCIA. Article 5  

 
El Treball a distància es prioritari enfront el cessar temporalment o reduir l’activitat. 
Si el teletreball es tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta 
proporcionat, l’empresa ha d’implementar-ho. 
- És obligatori per a les empreses establir sistemes d'organització que permetin 
mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a 
distància, devent l'empresa adoptar les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement 
possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat.  
- Aquestes mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser 
prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció de l'activitat.  
- Amb l'objectiu de facilitar l'exercici de la modalitat de treball a distància en aquells 
sectors, empreses o llocs de treball en les quals no estigués prevista fins al moment, s'entendrà 
complerta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, en els termes previstos en l'article 16 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb caràcter excepcional, 
a través d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora. 
 
2.DRET D'ADAPTACIÓ DE L'HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA DE TREBALL. Article 6  
 
1.Titulars del dret 
- Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte 
del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon 
grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o a la 
reducció de la mateixa en els termes que es descriuen a continuació. 
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- Aquest és un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors, que ha de tenir 
com a pressupost el repartiment coresponsable de les obligacions de cura i l'evitació de la 
perpetuació de rols, havent de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació 
de l'empresa, particularment en cas que siguin diverses les persones treballadores que 
accedeixen al mateix en la mateixa empresa. 
2.Situacions protegides 
- Aquelles en les quals concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les 
actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del COVID-19.  
- S'entendrà que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària 
la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'alguna de les persones indicades 
anteriorment que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directa 
com a conseqüència directa del COVID-19.  
- Així mateix, es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals quan existeixin 
decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que 
impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin 
cura o atenció a la persona necessitada d'aquests.  
- També es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals que requereixen la 
presència de la persona treballadora, quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat 
de la cura o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona 
treballadora no pogués continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-
19.  
3.Contingut del dret a l'adaptació de jornada 
- La concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el 
seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte 
les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament 
acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa. 
-  Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.  
- El dret a l'adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball 
o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, l'alteració o l'ajust del qual permeti que 
la persona treballadora pugui dispensar l'atenció i cura en qüestió. Pot consistir en canvi de 
torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, 
canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent la prestació de treball a 
distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible en l'empresa o que 
pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter 
temporal i excepcional de les mesures contemplades en l'RD-Llei  que es limita al període 
excepcional de durada del COVID-19. 
4. Contingut del dret a la reducció de jornada 
- Les persones treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball 
en les situacions previstes en l'article 37.6, de l'Estatut dels Treballadors, quan concorrin les 
circumstàncies excepcionals previstes en l'apartat primer d'aquest article, amb la reducció 
proporcional del seu salari.  
- Es refereix al deure de cura de menors de dotze anys o de persones amb discapacitat 
que no exerceixin activitats retribuïdes. Així mateix s'inclou la necessitat de cures directes de 
familiars, fins al segon grau de consanguinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no 
puguin valer-se per si mateixos i, en aquest cas, encara que exerceixin activitat retribuïda. 
- Salvo per les peculiaritats que s'exposen a continuació, aquesta reducció especial es 
regirà pel que s'estableix en els articles 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors així com per la 
resta de normes que atribueixen garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa 
a les persones que accedeixen a aquests drets.  El que inclou la protecció enfront de 
l'acomiadament (readmissió i quantia indemnitzatòria) i no hauria d'afectar el càlcul de la 
quantia de les prestacions per desocupació futures. 



 

6 
 

-  La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores 
d'antelació, i podrà aconseguir el cent per cent de la jornada si resultés necessari, sense que 
això impliqui canvi de naturalesa a l'efecte d'aplicació dels drets i garanties establerts en 
l'ordenament per a la situació prevista en l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors.  
Això significa que la persona treballadora es manté en alta o assimilada en la Seguretat Social i 
es manté la protecció enfront de l'acomiadament (readmissió i quantia indemnitzatòria) i no 
hauria d'afectar el càlcul de la quantia de les prestacions per desocupació. 
- En cas de reduccions de jornada que arribin al 100% el dret de la persona treballadora 
haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l'empresa.  
 
 
3.  AFECTACIÓ A LES SITUACIONS ACTUALMENT RECONEGUDES  
 
- En el cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d'una adaptació de la seva 
jornada per conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d'algun dels 
drets de conciliació prevists en l'ordenament laboral, inclosos els establerts en el propi article 
37, podrà renunciar temporalment a ell o tindrà dret al fet que es modifiquin els termes del 
seu gaudi sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals assenyalades anteriorment. 
- La sol·licitud ha de limitar-se al període excepcional de durada de la crisi sanitària i 
acomodar-se a les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, 
degudament acreditades, així com a les necessitats d'organització de l'empresa. 
- Es presumeix que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada excepte 
prova en contra.  
 
4. DISCREPÀNCIES AMB L'EMPRESA 
 
- Els conflictes que poguessin generar-se per l'aplicació del present article seran resolts 
per la jurisdicció social a través del procediment establert en l'article 139 de la Llei 36/2011, de 
10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social.  
- L'exercici dels drets previstos en el present article es considera exercici de drets de 
conciliació amb caràcter general.  
- Els drets de conciliació tenen rellevància constitucional.  
- L'anterior significa que estem davant un dels dos supòsits exclosos de la suspensió de 
terminis processals del RD463/2020, de 14 de març (conflictes col·lectius i protecció dels drets 
fonamentals). 
 
 
 
 


