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Circular 20/10 – 18 de març de 2020 

 

Coronavirus: Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 

del COVID-19  

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Avui s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que us 

adjuntem.  

 

Us indiquem els temes que tracten els següents articles del RD que poden afectar a 

les vostres empreses, amb la finalitat de facilitar-los la recerca del detall d’aquests: 

 

 Article 5. Caràcter present del treball a distància  

 Article 6. Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada 

 Article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per 

declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19 

 Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de 

suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major 

 Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de 

suspensió de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de 

producció 

 Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb 

els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força 

major relacionats amb el COVID-19 

 Article 25. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per no ocupació 

en aplicació dels procediments que es refereixen els articles 22 i 23 
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Segons l’article 28, les mesures recollides els articles 22, 23, 24 i 25 d’aquest RD 

seran vigents fins que es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-

19.  

 

 Article 29. Aprovació d’una Línia per a la cobertura per compte de l’Estat del 

finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms 

 Article 30. Ampliació del límit de l’endeutament net de l’ICO amb la finalitat 

d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms 

 Article 31. Línia extraordinària de cobertura asseguradora 

 

Respecte els ERTOs i segons una consulta feta amb els nostres serveis jurídics, us 

exposem que els de força major, no contemplen la possibilitat d’incorporar el 

personal de forma gradual, sinó que se’ls ha d’incorporar de forma immediata quan 

el Ministeri de Sanitat decreti que ja no estem en situació d’estat d’alarma.  

 

En  aquest sentit, els serveis jurídics recomanen que mentre duri l’estat d’alarma i 

estigueu dintre d’un ERTO de força major, aneu preparant l’expedient per causa 

econòmica, que podreu presentar quan hagueu finalitzat el de causa per força 

major, i aquest si que us permetrà incorporar el planter de forma gradual, segons 

les vostres necessitats.  

 

Així mateix, us indiquem l’enllaç a la pàgina web per poder sol·licitar la línia 

d’ajuts per a autònoms de 2.000 €, que va aprovar ahir el govern de la 

Generalitat de Catalunya i que es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril de 2020.  

 

També us adjuntem una nota informativa de Tourism&Law sobre les mesures del 

Govern espanyol i el qüestionari de restriccions actualitzat elaborat per Protecció 

Civil.  
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Us recomanem que per tramitar els Expedients de Regulació Temporal 

d’Ocupació (ERTO), us dirigiu a les vostres gestories i/o advocats 

laboralistes que tenen coneixement d’aquest tipus de tramitacions.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 
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