Criteri sobre l’aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada
durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma.
El passat 28 d’abril es va acordar en el Consell de Ministres, el Pla de desescalada de les mesures
extraordinàries adoptades per fer front a la COVID-19.
Per aquest motiu, s’ha emès un nou criteri interpretatiu (emès l’1 de maig) que aclareix com
s’ha de procedir en relació a les mesures laborals d’emergència i concretament, en relació a
les mesures de flexibilització dels ERTO.
Aquest criteri determina que després del període excepcional, s’imposa la necessitat de
reactivar de manera progressiva l’economia i que cal donar una resposta adequada perquè les
empreses adoptin els ajustos necessaris per transitar cap a una nova normalitat.
Aquest criteri:
1. Aconsella que les suspensions o reduccions que s’haguessin adoptat, comencin a
deixar-se d’aplicar d’acord amb l’avaluació de la situació d’emergència sanitària i les
previsions de desescalada.
2. Proposa que les empreses que estiguin aplicant les mesures de suspensió o reducció
de jornada puguin renunciar, de manera total o parcial, respecte tota la plantilla o
només una part, i de forma progressiva segons vagin desapareixent les raons vinculades
a la força major.
3. Considera que serà possible alterar la mesura suspensiva inicialment plantejada i
facilitar el trànsit cap a les reduccions de jornada, que suposen un menor impacte
econòmic per a les persones treballadores i permetran atendre la creixent oferta i
demanda de productes i serveis de les empreses. D’aquesta manera les empreses
podran recuperar la totalitat o part de la seva activitat.
Pel que fa al procediment, només serà necessari comunicar a l’autoritat laboral la renúncia de
la mesura autoritzada o comunicada i traslladar a l’entitat gestora de les prestacions, la
situació d’afecció i desafecció de cadascuna de les persones treballadores, de manera que
l’expedient de regulació temporal serveixi per garantir el trànsit cap a una normalitat futura
en la que les mesures conjunturals deixen de ser necessàries.
El trànsit cap a la normalitat caldrà, en tot cas, anar acompanyat sempre de les mesures
preventives necessàries i de les decisions en matèria sanitària que fossin acordades en cada
moment per les autoritats competents.

