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Barcelona, 4 de març de 2020 

 

CONTEXT 

L’Article 52. d) de l‘Estatut dels Treballadors permetia a les empreses extingir els contractes de 

treball de les persones treballadores que: 

 faltaven al treball de forma intermitent més del 20% de les jornades hàbils en 2 mesos 

consecutius i acumulaven, a més, un total de faltes d’assistència en els 12 mesos 

anteriors de 5% de les jornades hàbils; 

 o bé, del 25% de las jornades hàbils en 4 mesos discontinus dintre d’un període d’un 

any.  

Per a aquest còmput es tenien en compte tant les absències injustificades com les absències 

per motius no exclosos descrits en el propi article.  

 

DEROGACIÓ 

En aquest context, el passat 18 de febrer el consell de ministres va aprovar, a través del Decret 

Llei 4/2020, la derogació de l’Art. 52.d), decisió que va ser publicada al BOE el 19 de febrer (veure 

publicació) i que va entrar en vigor el 20 de febrer de 2020. En conseqüència, deixarà de ser 

causa legal per a l’acomiadament objectiu les faltes d’assistència justificades de la 

persona treballadora. En aquest punt hem de recordar que la normativa espanyola ja disposa 

del corresponent procediment sancionador per a les faltes d’assistència injustificades.   

 

JUSTIFICACIÓ DE LA MESURA 

El Govern, a través del Reial Decret, manifesta que la derogació del precepte respon 

essencialment a que: 
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(i) El citat article opera de forma automàtica (concurrència dels percentatges 

d’inassistència) sense que existeixin mecanismes que permetin valorar, en cada cas concret, 

l’adequació i proporcionalitat de la mesura extintiva. 

 

(ii) Evitar que es produeixin discriminacions directes o indirectes per raó de 

discapacitat o de gènere de col·lectius especialment vulnerables: persones amb malalties de 

llarga duració o que pateixen alguna discapacitat i persones que tenen a càrrec persones 

dependents, particularment dones.  

 

Des d’Audiconsultores els mantindrem informats de qualsevol novetat laboral rellevant que 

es produeixi. Per a resoldre els dubtes o per ampliar el contingut de la present circular, contacta 

amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414.  

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA LABORAL 
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