
 

SITUACIÓ LABORAL ¿QUÈ ES? ¿COM M’AFECTA? 

Baixa per malaltia 
Coronavirus 

En el cas de causar baixa mèdica per coronavirus s'equipara a la malaltia 
professional. 

Es cobra el 75% del salari, es pot complementar 
fins al 100% per conveni. 

Baixa per aïllament 
Coronavirus 

En cas d'aïllament per possible infecció de coronavirus, també s'equipara a 
malaltia professional. 

Es cobra el 75% del salari, es pot complementar 
fins al 100% per conveni. 

Permís Retribuït Absència del treballador amb justificació: 

• Matrimoni: 15 dies 

• Naixement/adopció fill/a o defunció d'aquest: 2 dies 

• Trasllat de domicili: 1 dia 

• Hospitalització familiar: 2 dies (familiars de fins a 2n grau) 

• Compliment deure inexcusable públic i personal 

• Exàmens acadèmics, exàmens prenatals i preparació al part. 

No he de treballar i continue cobrant amb 
normalitat. 

Permís NO Retribuït Els càrrecs electius a nivell provincial, autonòmic o estatal, en les 
organitzacions sindicals més representatives tindran dret a gaudir dels 
permisos no retribuïts necessaris per al desenvolupament de les funcions 
sindicals pròpies del seu càrrec. 

No he de treballar, però no cobraré. Es cotitza 
per la base mínima. 

ERE   Expedient de Regulació d'Ocupació. Significa el final de la relació laboral 
entre empresa i treballador  amb causes justificades.  

Deixe de treballar definitivament en l'empresa. 
Tinc indemnització i dret a prestació per 
desocupació. 

ERTE amb Suspensió 
del contracte. 

Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació, en aquest cas vinculat al 
coronavirus, on temporalment se suspén la relació contractual.  

Suspensió temporal. No hi ha indemnització. 
Cobraré la prestació per desocupació mentre 
dure l’ERTE (S'ha eliminat el període mínim 
treballat per a cobrar aquesta prestació i no 
consumiré “l'atur”) 

ERTE de Reducció de la 
Jornada 

Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació, en aquest cas la nostra 
jornada laboral es veurà reduïda pel mateix motiu. 

Cobrarem la part proporcional d'hores 
treballades, i la resta de l'atur. 

Reducció de Jornada 
Individual 

Ja siga per petició nostra o justificada per part de l'empresa, la nostra 
jornada laboral serà de menys hores.  

Cobrarem la part proporcional a les hores 
treballades. 



 

Jornada Irregular L'empresa distribueix irregularment la jornada al llarg de l'any. Limitada pel 
conveni laboral. 

Es continua treballant. Les hores no treballades 
es recuperaran al llarg de l'any. 

Acomiadament 
Objectiu Individual 

L'empresa ens acomiada amb algun dels supòsits justificats: 
• Ineptitud del treballador. 
• Falta d'adaptació del treballador a les modificacions tècniques en el 

seu lloc de treball. 
• Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i 

l'extinció afecte a un número inferior a l'establit en l'article 51.1. de 
l'Estatut dels Treballadors. 

• Faltes d'assistència al treball. 
• Insuficiència de consignació pressupostària per a l'execució de 

plans i programes públics. 

Deixe de treballar definitivament. Tinc dret a 
indemnització i a prestació per desocupació. 

Període de Vacances Correspon a un mínim de 30 dies naturals per any a jornada completa. S'han de pactar, amb conformitat en el que 
apareix en el conveni col·lectiu. 

Teletreball Modalitat de treball a distància.  Es cobra el 100%, haurem de fer el nostre treball 
des de casa. L'empresa haurà de facilitar-ho. 

 

Fonts: 

- Ministeri de Treball: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/index.htm 

- Comissions Obreres: https://www.ccoo.es/noticia:466965--

Situaciones_laborales_frente_al_coronavirus&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95 
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