
 

 

 

CIRCULAR N.º 49/20 

Barcelona, 16 de mayo 2020 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Estimado socio, 

Por si fuera de su interés, le adjuntamos Instrucción 11/2020, del pasado 14 de mayo, de la 

Secretaría General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familiares de la Generalitat, 

sobre los procedimientos administrativos para la tramitación de ERTES derivados de fuerza mayor 

del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Entre otros aspectos, la instrucción recoge que las empresas con ERTES por causa de fuerza mayor 

no finalizados y sin renuncia, que deseen ir recuperando la actividad pero manteniendo el ERTE, lo 

habrán de comunicar al SEPE, no siendo necesaria la comunicación a la Autoridad Laboral. 

Le adjuntamos la citada instrucción en fichero adjunto. 

Quedamos a su disposición para ampliarle cualquier información sobre el asunto tratado en esta 

circular. 

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad sobre medidas por el coronavirus, i/o en 

Twitter @andemarcat 

Saludos cordiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andemar.es/


 

 

 
 
 

CIRCULAR N.º 49/20 
 

Barcelona, 16 de maig 2020 
 

 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Benvolgut soci,  

Per si fos del seu interès, li adjuntem Instrucció 11/2020, del passat 14 de maig, de la Secretaria 

General del Departament de Treball, Assumptes Socials i Familiars de la Generalitat, sobre els 

procediments administratius per a la tramitació d’ERTES derivats de força major del Reial Decret Llei 

8/2020, de 17 de març. 

Entre d’altres aspectes, la instrucció recull que les empreses amb ERTES per causa de força major 

no finalitzats i sense renúncia, que desitgin anar recuperant l’activitat però mantenint l’ERTE, ho 

hauran de comunicar al SEPE, no sent necessària la comunicació a l’Autoritat Laboral. 

Li adjuntem la citada instrucció en fitxer adjunt. 

Quedem a la seva disposició per ampliar-li qualsevol informació sobre l’assumpte tractat en aquesta 

circular. 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter 

@andemarcat 

Salutacions cordials. 

 

http://www.andemar.es/


 

 
 

R/N: B0000/X0000 

INSTRUCCIÓ 11/2020, DE 14 DE MAIG DE 2020, DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE 

ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE 

REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ DERIVATS DE FORÇA MAJOR DEL REIAL 

DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ DE MESURES URGENTS EXTRAORDINARIES 

PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONOMIC I SOCIAL DEL COVID-19. 

 

La present Instrucció estableix els criteris i el procediment sobre determinats tràmits 

vinculats als expedients temporals de regulació d’ocupació, siguin de suspensió de 

contractes o de reducció de jornada, previstos a l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2015, 

de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, 

fonamentats en les causes previstes a l’article 22 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 

COVID19, i per tant, que tenen relació directa amb la crisi sanitària. 

 

Els expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major ja autoritzats 

d’acord amb la normativa anterior no cal que siguin renovats. Tanmateix, l’article 1 del Reial 

decret 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, ha modificat  

la vigència inicialment prevista mentre es mantingui l’estat d’alarma, i ha establert 

automàticament la durada de la mesura autoritzada fins el 30 de juny de 2020, o bé, fins la 

data que pugui ser fixada en cas que es tornés a prorrogar, d’acord amb allò previst a la 

disposició addicional primera, punt 1 de la mateixa norma. 

  

Les empreses o entitats que vulguin renunciar a l’ERTO per causa de força major, entès 

com la voluntat de donar per finalitzat l’expedient que ha obtingut una resolució estimatòria 

de l’existència de força major, i que comporta que es deixa d’aplicar qualsevol mesura de 

suspensió del contracte o de reducció de jornada a les persones treballadores i el posterior 

arxiu de l’expedient, ho hauran de comunicar a l’Autoritat Laboral i a l’entitat provincial 

gestora de les prestacions per desocupació, és a dir, el Servicio Estatal de Prestaciones de 

Empleo (SEPE), d’acord amb l’article 1.3 de l’esmentat Reial decret llei 18/2020. Les 

empreses i entitats disposen de 15 dies des de la data d’efectes de la renuncia per 

comunicar-la a l’Autoritat Laboral mitjançant el formulari normalitzat disponible a Canal 

Empresa: 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-

de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&evolutiuTramit=1&moda=1  

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&evolutiuTramit=1&moda=1
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Les empreses amb expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força 

major no finalitzats i sense renúncia, que vulguin anar recuperant l’activitat, afectant, 

modificant l’afectació o desafectant persones treballadores, però mantenint l’ERTO, ho 

hauran de comunicar  al SEPE, no sent necessària la comunicació a l’Autoritat Laboral, atès 

allò previst a l’apartat c) del punt 2 de l’article 22 del Reial Decret-Llei 8/2020, així com al 33 

del Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament dels 

procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.  

 

Les empreses o entitats també podran desistir de la seva sol·licitud, mentre l’expedient no 

hagi estat resolt o finalitzat, d’acord amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la presentació d’un 

escrit dirigit a la bústia de contacte del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

identificant el registre ID: 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/expedients_regulacio_ocupacio/ 

 

Les instruccions de procediment previstes a la INSTRUCCIÓ 02/2020 DE LA SECRETARIA 

GENERAL SOBRE ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER LA TRAMITACIÓ 

D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ de 15 de març de 2020, són vigents i es 

complementen amb l’actual Instrucció. 

 

 

 

Barcelona, 14 de maig de 2020 

 

 

 

Josep Ginesta i Vicente 

Secretari general 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/expedients_regulacio_ocupacio/



