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Emergència econòmica

L’ampliació del
confinament
frenarà els ERTO

Els treballadors rebran la nòmina habitual i
hauran de recuperar els dies abans de final d’any
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
EDUARDO MAGALLÓN
Madrid/Barcelona

Com ha passat des que va arrencar
la crisi per la pandèmia, la paralit
zació de les activitats no essencials
obre un escenari inèdit per a em
presaris, treballadors i els seus res
pectius representants. A falta del
text de la norma que aprovarà avui
un nou Consell de Ministres de ca
ràcterextraordinari,“totselstreba
lladors” que fins ara estaven en ac
tiu i l’ocupació dels quals no rebi la
qualificació d’essencial des de de
mà s’hauran de quedar a casa dues
setmanes,amb“unpermísretribuït
recuperable”.
Aquest permís generalitzat per
als treballadors que no exerceixen
activitats primordials –òbviament
les sanitàries, de seguretat, el trans
port de mercaderies o el sector
agroalimentari– suposa un fre per a
lafinsaraimparablepresentacióels
expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO). Una fórmula
d’ajustar ocupació sense destruir
ne, promoguda per l’Administra
ció, que segons alguns càlculs
ja afecta dos milions de treballa
dors.
Fonts governamentals van asse
gurar ahir que amb aquesta amplia
ció del confinament perd sentit la
presentació de més ERTO. En tot
cas, l’últim esborrany a què ha tin
gut accés La Vanguardia recull que
durant aquest permís retribuït, de
nominatescutsolidaricontraelCo
vid19, serà possible sol∙licitar un
ERTO. L’argument de la normativa
és que la finalitat última d’aquesta
mesura extrema és reduir la mobi
litat dels treballadors i això s’acon
segueixtantambelnoupermíscom
amb un expedient temporal. A més
només permet a les empreses que
estan amb un ERTO per reducció

A Catalunya
l’atur durarà
un dia més
]A Catalunya els treba

lladors tindran dret a un
permís retribuïble de nou
dies, un més que l’anunci
at ahir pel president Pe
dro Sánchez. Això es deu
al fet que a Catalunya
–igual com València, les
Balears, el País Basc,
Cantàbria, Castellala
Manxa, Navarra i la Rio
ja– el Dijous Sant és dia
feiner. En aquestes comu
nitats el dia festiu se cele
bra Dilluns de Pasqua, un
dia que no està previst en
el període que inclou el
dret al permís retribuïble.
Fonts consultades per
aquest diari van assegu
rar ahir que tant la Gene
ralitat com els sindicats
majoritaris a Catalunya
ahir mateix ja van traslla
dar al Govern central que
es tingui en compte la
diferència d’aquesta co
munitat i la resta de terri
toris en què el Dijous
Sant, dia 9 d’abril, no és
festiu.
A més a més, el president
de la Generalitat, Quim
Torra, va dir que en la
reunió amb els presidents
autonòmics que se cele
bra avui demanarà detalls
sobre mesures socioeco
nòmiques d’acompanya
ment a l’anunci d’aquesta
nova fase de confina
ment. / Blanca Gispert

de jornada –no a les que hagin sus
pès l’activitat– puguin elegir per
posar en marxa aquest parèntesi
recuperable. Per tant, els expedi
ents amb suspensió de l’activitat ja
presentats no estarien afectats pel
decret llei anunciat ahir pel presi
dent del Govern, Pedro Sánchez.
El text, que s’ha d’aprovar defini
tivament avui i aparèixer publicat
alBOE,tambéespecificaqueelper
mís no té per què aplicarse a les
persones que fan teletreball. Però
que podrà posarse en marxa en cas
de pacte entre l’empresari i els re
presentants dels treballadors.
Aquest parèntesi retribuït i recu
perable tampoc no afecta les perso
nesqueestandebaixaperincapaci
tat temporal, així com els que tenen
suspès el seu contracte “per altres
causes legalment previstes”.
Aprofitant la proximitat de la
Setmana Santa, aquest col∙lectiu
perd en realitat vuit jornades de fei
na (hi ha diferències per comuni
tats,vegeuelrequadre),quehauran
de recuperar abans que s’acabi
l’any. Això afecta el sou? No, cada
empresa haurà de pagar la nòmina
normal, ja que les hores no fetes
s’acabaran treballant al llarg dels
propers mesos.
Segons les paraules del president
del Govern espanyol, la recupera
ció de les hores corresponents als
dies feiners que hi ha entre el 30 de
març i el 9 de març serà gradual i es
paiada. “Es pot fer mitja hora o una
hora més”, va explicar Sánchez. En
totcas,cadaempresarihauràdene
gociar amb els treballadors la ma
nera de durlo a la pràctica. El que
ésclar,destaquenfontssindicals,és
que aquesta recuperació no es pot
fer a costa de vacances.
Fonts properes apunten que ahir
al matí la Moncloa es va posar en
contacte amb la patronal i els sindi
cats majoritaris per comunicarlos

El Govern central permetrà els serveis
essencials i els que gestionen ajuts
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Només es podrà desplaçar fins
als seus centres de treball el per
sonal de sectors considerats es
sencials, com l’alimentació (tant
la distribució com la producció),
la sanitat (tant els que atenen pa
cients com els que generen pro
ductes o serveis), les farmàcies,
els transports públics, les forces
i cossos de seguretat de l’Estat,
la banca o els mitjans de comu

nicació. El Govern central ha
proposat a sindicats i patronals
que hi hagi un segon grup de tre
balladors que estan ges
tionant
administrativament
l’emergència sanitària (i ara eco
nòmica) que continuïn funcio
nant. És el cas dels funcionaris
que tramiten els ajuts públics o
les gestories i assessories que
ajuden les empreses a gestionar
tot el procés.
L’Executiu de Pedro Sánchez
òbviament també permetrà que

continuïn actuant els empleats
que actualment fan teletreball.
Sánchez va fer ahir una referèn
cia al reial decret de l’estat
d’alarma assegurant que allà es
defineix què és essencial i què
no. En aquest reial decret en rea
litat el que es feia era definir qui
nes activitats es podien dur a
terme. Es permetia treballar ex
cepte en les activitats que s’havi
en prohibit, com ara la restaura
ció o l’educació.
En espera que es publiqui al

Primordial. Els

El permís no
s’hauria d’aplicar
als ocupats que
estan teletreballant

que estaven estudiant endurir el
confinament i reduir els desplaça
ments deixant a casa els treballa
dors que no tinguin una activitat de
caràcter essencial.
Després de l’anunci del presi
dent del Govern, CCOO i la UGT es
van afanyar a donar suport, a través
d’un comunicat, a les noves restric
cions sobre la feina en les activitats
no essencials.
Els sindicats majoritaris van as
segurar que, si el Govern espanyol i
les autoritats sanitàries creuen que
és una mesura necessària per fre

BOE, l’últim esborrany amb què
treballava ahir a la nit el Govern
espanyol fixava les activitats se
güents com a serveis essencials i,
per tant, permetia a les persones
adscrites a aquests sectors con
tinuar treballant amb normali
tat:
Reial decret. Els serveis essen
cials definits al reial decret del
14 de març, com són els relacio
nats amb la sanitat, l’alimenta
ció, etcètera.
Proveïment. Treballadors de
la cadena de proveïment del
mercat i funcionament dels ser
veis dels centres de producció
de béns de primera necessitat.
En aquest grup s’inclouen, entre
d’altres, aliments, begudes, pro
ductes higiènics, sanitaris i far

macèutics, i se’n permet la dis
tribució des de l’origen fins als
establiments.
Transport. Les persones treba
lladores de les empreses que ha
gin d’assegurar el manteniment
dels mitjans de transport que es
continuïn desenvolupant des de
la declaració de l’estat d’alarma.
Seguretat. Continuaran treba
llant les forces armades, les for
ces i cossos de seguretat i les
persones treballadores de les
empreses de seguretat privada.
Sanitat. Els empleats dels cen
tres sanitaris i centres d’atenció
a persones grans, en situació de
dependència i discapacitats se
ran considerats essencials.
Premsa. Reben la qualificació
d’essencials les persones treba

sindicats van donar
suport a la mesura
però van demanar
que es garanteixi la

seguretat d’ocupats
com els de la sanitat,
que han de continu
ar treballant durant
la pandèmia
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