Circular 20/126 – 17 de juliol de 2020
Es deroga l’acomiadament per faltes d’assistència a la feina
Benvolguts i benvolgudes,
Us informem que ahir al BOE es va publicar la Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la
qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina establert
a l’article 52. D) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. S’adjunta la disposició.
En aquest sentit, us indiquem la nota informativa traduïda al català que hem rebut
de Tourism&Law, assessor legal de la CEHAT:
El precepte derogat, legitimava l’acomiadament dels treballadors que hagin pogut
incórrer a faltes d’assistència a la feina, justificades com injustificades, sempre i
quan superessin determinats percentatges i tenint en compte que no totes les faltes
d’assistència justificades podien ser comptabilitzades a efectes d’aplicar aquesta
modalitat d’acomiadament. Això ha suposat a la pràctica que l’aplicació d’aquest
precepte quedés reduït a les causes disposades a continuació, ja que a través de
l’article

54.2

a)

de

l’Estatut

dels

Treballadores

l’empresa

pot

recorre

a

l’acomiadament disciplinari per faltes repetides i injustificades d’assistència a la
feina.


Faltes d’assistència justificades.



Baixes per contingències comunes de durada inferior a vint dies.

Atenent a això, han hagut nombrosos pronunciaments judicials els que han detectat
a l’aplicació d’aquesta modalitat d’acomiadament, una discriminació indirecta pel
col·lectiu de persones amb discapacitat, entenent en aquests supòsits que es
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requereixi de majors garanties ja que entra en joc el dret a la no discriminació per
raons de discapacitat.
Per tot això, a partir d’avui 17 de juliol, entra en vigor aquesta Llei per la qual es
deroga, com s’ha comentat, l’article 52.d) de l’Estatut de Treballadors.
Us adjuntem la nota informativa original en castellà.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.
Rebeu una cordial salutació,
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