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Mésde 760.000 treballadors entren
en atur temporal a totEspanya
Els sindicats avisen quemoltes empreses utilitzenmalament la causa forçamajor

EDUARDOMAGALLÓN
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Barcelona/Madrid

Una setmana després que s’apro
vés el reial decret que flexibilitza
va la presentació d’expedients de
regulació temporal d’ocupació
(ERTO) ja hi ha com a mínim
762.011 treballadors que aniran a
l’atur temporalment per l’impacte
econòmicdelcoronavirus.Sónda
des parcials perquè fan referència
nomésa7comunitats autònomes i
alMinisterideTreball.
El 37% de tots els afectats són a

Catalunya, si bénohihadadesper
acomunitats ambungrannombre
d’empleats com Andalusia o Ma
drid. Les últimes xifres a Catalu
nya és que s’havien presentat
30.781 expedients que afectaven
271.432empleats, gairebéel 8%de
tots els ocupats que hi ha a la co
munitat. Si aquesta mateixa pro
porcióesdonésenelconjuntd’Es
panyasignificariaquehihauns1,6
milionsa tot l’Estat.
Fonts del Ministeri de Treball

van explicar ahir que “alguns
ERTO seran derivats a les comu
nitats autònomes perquè no són
competènciadeladirecciógeneral
deTreball”. Tan sols s’han de pre
sentar ERTO al ministeri quan
l’empresa té centres de treball en
més d’una comunitat autònoma.
Les mateixes fonts van afegir que
“gran part” dels ERTO presentats
en els darrers dies són per força
major.
Entre els expedients més nom

brosos coneguts ahir destaquen el
de la cadena d’equipament espor
tiu Decathlon (8.000 treballa
dors), el de la cadena de botigues
de lleureFnac (1.627), elde lamul
tinacional de components Lear
(1.100), el deMediapro (1.200 tre
balladors),eldePSAaVigo(7.400)
i eld’Europastry (400).
Altres empreses encara estan

tramitant les mesures. Ahir la pa
tronal Faconauto va dir que “els

ERTO als concessionaris afecta
ran uns 151.000 treballadors, la
qual cosa tindrà un impacte eco
nòmicde2.500milionsd’euros”.
Paral∙lelament,ahirelssindicats

UGT i CC.OO. van insistir en l’ad
vertència que han detectat que
molts dels expedients que es pre
senten no es poden qualificar com
acausats per forçamajor ja queno
compleixen les condicions. Els
sindicats van denunciar el cas de
l’empresad’atenció telefònicaKo
necta.
Núria Gilgado, d’UGT Catalu

nya, va dir que quan es presenta
per força major s’evita la negocia
ció amb els representants legals
delstreballadorsqueésonsesolen
millorar les condicions del pas

temporal per l’atur. Cristina Tor
re, de CC.OO., afegeix que en tra
mitarseper forçamajor els treba
lladors normalment només co
bren l’atur.
Segons fonts del Departament

deTreball,enelcasdelsERTOper
força major si no es dona una res
posta en cinc dies es consideren
autoritzats. Per això les empreses
opten massivament per aquest ti
pus. Amés, en els ERTOper força
major l’ocupador s’estalvia el 75%
de les cotitzacions dels empleats
mentre duri la suspensió de con
tractes.EnelsERTOordinaris,no.
En els dos tipus d’expedients el

treballador malgrat percebre la
prestació d’atur no consumeix
atur a efectes de còmput. I a més
tots els empleats percebran la
prestació encara que no hagin co
titzatprou.c

ANA JIMÉNEZ

Una botiga Decathlon en una foto d’arxiu

Els col∙legis
sanitaris i de
construcció
volen tancar
les consultes
ROSA SALVADOR
Barcelona

Nou col∙legis professionals del
sector sanitari i de la construc
ció van demanar ahir al Go
vern central que ordeni el ces
sament de les activitats que re
gulen, per preservar la salut
dels professionals. Aquesta
decisió els permetria també
fer ajustos temporals de plan
tilla amb els avantatges que
preveu el decret que va decla
rar l’estat d’alarma.
Els consells generals dels

col∙legis de fisioterapeutes,
podòlegs, òpticsoptometris
tes, logopedes, terapeutes
ocupacionals i de dietètica i
nutrició van assenyalar que
admetre els ERTOcomde for
ça major permetrà mantenir
tots els llocs de treball quan
acabi el confinament.
El consell superior dels

col∙legis d’arquitectes d’Espa
nya (CSCAE), el d’arquitectu
ra tècnica i el d’enginyers tèc
nics d’obres públiques, que
representen més de 110.000
professionals col∙legiats, van
demanar ahir a l’Executiu que
paralitzi temporalment les
obres de construcció a Espa
nya. El president del CSCAE,
Lluís Comerón, va assegurar
que la “prioritat” per al sector
és frenar l’expansió del virus,
“i per aconseguirho cal un
tancament temporal en obres
de construcció”. Els col∙legis
consideren que haurien d’ac
ceptarse excepcions, com ara
les obres en equipaments sa
nitaris o lesqueestiguinapunt
d’acabar i demanen també que
el Govern central prepari “un
pla de reactivació del sector
que serà clau per accelerar la
recuperació econòmica d’Es
panya”.c

Unagestiómillorable
Al Viatge al centre de la Terra, de
Jules Verne, als tres protagonis
tes se’ls acaben les provisions
quan són enmig d’una erupció
quenosabensi serà l’últimaopor
tunitat de salvarse. L’Axel pro
posa repartirse els migrats tros
sos de galeta que queden perquè
durin uns quants dies. Però el seu
oncle, el professor Lidenbrock, li
diuqueéslasevaúltimaoportuni
tat i hand’estar elmés forts possi
ble per aprofitarla. I es mengen
totes les provisions que queda
ven.
A Wuhan fa 40 dies que estan

en confinament i fins al 8 d’abril

noestàprevistaixecarlo.AItàlia,
desdedillunsquelesempresesno
essencials també han d’aturar
l’activitat. Sánchez janopodràdir
que a Espanya és el lloc d’Europa
onmés restriccions a l’activitat hi
ha.Tot i això, els sindicats italians
creien que els tancaments encara
erenmassa laxos i anunciavenva
gaper adimarts.
Les previsions de Wuhan, tan

mateix,hanaixecatels ànimsa les
borses amb la perspectiva de tor
nar a a situació anterior a l’apari
ció del virus. Veurem què diuen
les autoritats xineses i com
aqueststresoquatremesosdecri
si afectaran la seva economia i el
seu paper de fàbrica del món. Se
gur que hi ha ajustaments en el
rumb i que el business as usual no
serà tan usual ni tan automàtic.

Però ningú no pensa que s’hagin
de produir capgiraments radicals
ni apocalíptics en l’economia xi
nesa. Les economies europees no
gaudeixen d’una posició tan sòli
da i hegemònica com la xinesa i
tenen uns ciutadans molt més
lliures i crítics. Però d’aquí a pre
veure quasi la fi delmón, fins i tot
d’aquestmón,queveustanbenin
tencionades com poc conscients
de les inèrcies profundes del sis
tema econòmic mundial anunci
en aquests dies, hi haunbon tros.
A Espanya, com a Itàlia i a tot

Europa –tot i que aquesta darrera
encara estàmenys afectada i tam
bé pensa que no acabarà de veure
les orelles al llop– persegueixen
l’anomenat òptim de Pareto: les
dues solucions menys dolentes
–pera la salutpública ipera l’eco

nomia–, de manera que la suma
resultant sigui la més favorable
possible. Peròmalalts i morts són
de mal sumar i arribats a un cert
volum, el nombre de morts pot
esdevenir insuportable per a la
població.

De Catalunya estant, es va ad
vertir per primer cop Sánchez
dels perills de Pareto. Però, com
sempre, quan ésCatalunya qui ho

diu, la negació és automàtica. Ara
ja són tres o quatre presidents del
PP els qui hi insisteixen i fins i tot
Casado els dona suport. Però, és
clar, és l’oposició. Diuen que UP
també era partidària des del pri
mer moment de fer un confina
ment total. Però callen i accepten
ennomdel bé supremdelGovern
de progrés que tant els ha costat
arrencar. Sí, ja sabem que el pro
blemaéscompagarel70%delsou
a tots els treballadors confinats,
que només a Catalunya ja sumen
270.000. Però aquestes són les
provisions que, si cal, s’han d’es
gotar en el darrer i decisiu esforç
per sortir de l’abisme en què el
coronavirus i les vacil∙lacions i
dubtes del Govern espanyol ens
amenacen d’enfonsarnos sense
remei.c

Per sortir de la crisi,
cal aplicar el
confinament total
encara que impliqui
aturar l’economia

Enric Llarch

E. LLARCH,
economista

Emergència econòmica

Catalunya concentra
un de cada tres
afectats de les
administracions
que donen dades

EVOLUCIÓ DELS ERTO A CATALUNYA

Nombre d’expedients Treballadors afectats
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