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Resum de les Instruccions 1

juliol, de la Secretaria General sobre els procediments administratius per 

la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació. 

La setmana passada es van dictar dues 

dubtes i clarificar el procediment sobre els ERTO per causa de força major, que tenen relació 

directa amb les noves restriccions

supòsits. 

El Real Decret-Llei 24/2020, 

protecció del treball autònom i de competitivitat en el sector industrial, en la seva disposició 

addicional primera, al punt 2, regula 

impedeixin el desenvolupament normal de l’activitat, es pugui autoritzar un nou expedient 

de regulació per força major.

 

El procediment davant l’Autoritat Laboral

conformitat amb el que estableixen l’article 47.3 d

Treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, així com l’article 31 

del Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre:

• El procediment s’inicia amb la presentació telemàtica del formulari

• Cal revisar la memòria explicativa de les circumstàncies

s’ajusta als supòsits de força major. És indispensable que al formulari s’empleni la 

mesura concreta de suspensió o reducció que es vol adoptar. 

• L’empresa haurà de 

traslladar l’informe explicatiu de les causes i la documentació acreditativa, en cas 

d’existir, a la representació d’aquestes

• Les unitats gestores ho han de comprovar, i davant de la seva absència re

així com procedir en tots els casos a la 

qual és preceptiu. (termini màxim de cinc dies hàbils), el silenci és positiu.

 

Les empreses que no hagin procedit a la RENÚNCIA TOTAL a un expedient de 

constatat per l’autoritat laboral

expedient de regulació per causes de força major

24/2020, en tant que mantenen actiu un expedient de regulació

 

Els municipis on s'han adoptat mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID

SLT/1746/2020, de 17 de juliol

d’aplicació la possibilitat d’autoritzacions de nous expedients de regulació per força major 

són: alguns municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del 

Segrià (Lleida ciutat, Alcarràs,

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just 

Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma 

de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.

Instrucció 16/2020 i Instrucció 17/2020 

Resum de les Instruccions 16/2020, de 15 de juliol i 17/2020, de 

juliol, de la Secretaria General sobre els procediments administratius per 

la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació.  

na passada es van dictar dues noves instruccions amb la voluntat 

dubtes i clarificar el procediment sobre els ERTO per causa de força major, que tenen relació 

directa amb les noves restriccions i dos, determinar els municipis on s’apliquen aquests 

de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i 

protecció del treball autònom i de competitivitat en el sector industrial, en la seva disposició 

addicional primera, al punt 2, regula la possibilitat que davant que noves restriccions que 

pedeixin el desenvolupament normal de l’activitat, es pugui autoritzar un nou expedient 

de regulació per força major. 

procediment davant l’Autoritat Laboral d’aquesta nova sol·licitud resta regulat de 

conformitat amb el que estableixen l’article 47.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels 

Treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, així com l’article 31 

del Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre: 

El procediment s’inicia amb la presentació telemàtica del formulari. 

revisar la memòria explicativa de les circumstàncies per comprovar que la causa 

s’ajusta als supòsits de força major. És indispensable que al formulari s’empleni la 

mesura concreta de suspensió o reducció que es vol adoptar.  

comunicar a la sol·licitud les persones treballadores afectades i 

traslladar l’informe explicatiu de les causes i la documentació acreditativa, en cas 

d’existir, a la representació d’aquestes. 

Les unitats gestores ho han de comprovar, i davant de la seva absència re

així com procedir en tots els casos a la petició d’informe de la Inspecció de Treball

qual és preceptiu. (termini màxim de cinc dies hàbils), el silenci és positiu.

Les empreses que no hagin procedit a la RENÚNCIA TOTAL a un expedient de 

constatat per l’autoritat laboral, en virtut del Reial Decret 8/2020 no poden presentar un nou 

expedient de regulació per causes de força major vinculat al procediment del Reial Decret 

en tant que mantenen actiu un expedient de regulació temporal d’ocupació vigent

Els municipis on s'han adoptat mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 (establert a la Resolució 

SLT/1746/2020, de 17 de juliol i a la Resolució SLT/1747/2020, de 18 de juliol,

la possibilitat d’autoritzacions de nous expedients de regulació per força major 

: alguns municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del 

Segrià (Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs i Torres de Segre), Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just 

Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma 

ramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

/2020, de 18 de 

juliol, de la Secretaria General sobre els procediments administratius per 

amb la voluntat una, de resoldre 

dubtes i clarificar el procediment sobre els ERTO per causa de força major, que tenen relació 

i dos, determinar els municipis on s’apliquen aquests 

de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i 

protecció del treball autònom i de competitivitat en el sector industrial, en la seva disposició 

la possibilitat que davant que noves restriccions que 

pedeixin el desenvolupament normal de l’activitat, es pugui autoritzar un nou expedient 

d’aquesta nova sol·licitud resta regulat de 

el text refós de la Llei de l'Estatut dels 

Treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, així com l’article 31 

 

per comprovar que la causa 

s’ajusta als supòsits de força major. És indispensable que al formulari s’empleni la 

a la sol·licitud les persones treballadores afectades i 

traslladar l’informe explicatiu de les causes i la documentació acreditativa, en cas 

Les unitats gestores ho han de comprovar, i davant de la seva absència requerir-ho, 

petició d’informe de la Inspecció de Treball, el 

qual és preceptiu. (termini màxim de cinc dies hàbils), el silenci és positiu. 

Les empreses que no hagin procedit a la RENÚNCIA TOTAL a un expedient de regulació 

no poden presentar un nou 

vinculat al procediment del Reial Decret 

temporal d’ocupació vigent. 

Els municipis on s'han adoptat mesures especials en matèria de salut pública per a la 

(establert a la Resolució 

20, de 18 de juliol,) i per tant, és 

la possibilitat d’autoritzacions de nous expedients de regulació per força major 

: alguns municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del 

Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs i Torres de Segre), Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just 

Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma 


