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RESUM 

  

Divendres passat el Govern va aprovar noves mesures en l'àmbit laboral, recollides en el Reial 

decret llei 9/2020, que inclou les mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els 

efectes derivats del COVID-19. 

 

 

MESURES COMPLEMENTÀRIAE EN L’ÀMBIT LABORAL 

 

1. Prohibició de tramitació d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) 

en sectors essencials 

Aquesta prohibició afecta als centres, serveis i establiments sanitaris, com a 

hospitals o ambulatoris, i els centres socials de majors, persones dependents o 

persones amb discapacitat, com residències i centres de dia, ja siguin de titularitat 

pública o privada, o qualsevol que sigui el seu règim de gestió, que determinin el 

Ministeri de Sanitat o el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, com a serveis 

essencials. 

 

2. Mesures extraordinàries per a la protecció de l’ocupació 

La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció 

en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada 

previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, no es podran 

entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de 

l'acomiadament. 

 

3. Procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació 

Es detalla, en l'article 3 del RDL analitzat, el procediment a seguir per al 

reconeixement de la prestació contributiva per desocupació derivada de les 

mesures definides en l'article 25 del Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents 

extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. 
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4. Mesures extraordinàries per a l’adopció d’acords en l’àmbit laboral en les societats 

cooperatives 

Quan per falta de mitjans adequats o suficients, l'Assemblea General de les mateixes 

no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el Consell 

Rector pot assumir la competència per a aprovar la suspensió total o parcial de la 

prestació de treball de les seves sòcies i socis i emetre la corresponent certificació 

per a la seva tramitació. 

 

5. Contractes temporals  

S’estableix la interrupció del còmput de la durada dels contractes temporals 

(inclosos els formatius, de relleu i d'interinitat) que, davant aquesta circumstància, no 

poden aconseguir l'objecte per al qual van ser subscrits. 

 

6. Límit temporal de les resolucions tàcites per silenci positiu de ERTO’s per força 

major  

La durada màxima serà la mateixa que l'aplicable a les resolucions expresses, la qual se 

circumscriu a la vigència de l'estat d'alarma, conforme al que es preveu en el Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, així com de les seves possibles pròrrogues. 

 

7. Mecanismes de control i sancions 

Les sol·licituds presentades per l'empresa que continguessin falsedats o 

incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents, 

especialment aquelles consistents a sol·licitar mesures, en relació a l'ocupació que no 

resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les 

origina, sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes. 

 

8. Determinació de la data d’efectes de les prestacions per desocupació derivades 

dels procediments basats en les causes referides en els articles 22 i 23 del 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. 

La data d’efectes en els supòsits de força major serà la data del fet causant d'aquesta. 

 

La data d'efectes en els supòsits per causes econòmica, tècnica, organitzativa i de 

producció, haurà de ser, en tot cas, coincident o posterior a la data en què 

l'empresa comuniqui a l'autoritat laboral la decisió adoptada. 
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9. Definició de l’àmbit d’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de 

cotitzacions i protecció per desocupació previstes en els articles 24 i 25 del Reial 

Decret-Llei 8/2020. 

Seran d’aplicació als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció 

de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor 

d'aquest reial decret llei i sempre que derivin directament del COVID-19. 

 

10. Modificació de l’art. 16 sobre contractació del Reial Decret-llei 7/2020 inclòs dintre 

de les mesures per a la gestió eficient de les Administracions Públiques 

Del redactat inicial s'amplia la tramitació d'emergència per a la contractació de tota 

mena de béns o serveis que precisi l'Administració General de l'Estat a tot el sector 

públic; el deslliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que generi 

l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront del COVID-

19 podrà realitzar-se a justificar; i s'exclou de la facturació electrònica les factures 

emeses per proveïdors no nacionals radicats en l'exterior que corresponguin a 

expedients de contractació. 

 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que 

pugui produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 

2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 

Pot consultar la versió completa del Reial Decret-Llei 9/2020 en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4152-consolidado.pdf 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4152-consolidado.pdf

