
L’OBSERVATORI INFORMA 

El Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya segueix publicant les

dades  d’expedients  de  regulació  temporal  de  l’ocupació  i de  les  persones  treballadores

afectades a escala catalana i comarcal.  

Reproduïm tot seguit la informació referent al Maresme i Catalunya publicada fins al dia 14 d’abril amb

els ERO registrats fins al dia abans de la seva publicació.  

Al Maresme s’han registrat  4.616 ERTO per força major - aquells que amb alta probabilitat poden

atribuir-se a la crisi del confinament obligatori per la COVID-19 – amb una  afectació per a  26.550

persones. Aquests suposen el 5,4% dels ERTO per força major registrats al territori català i el 4,6% de

persones treballadores afectades.

En relació a les dades publicades fa una setmana, s’ha produït un increment del 4,34% en els ERTO per

força major i del 11,35% en les persones treballadores afectades. En el conjunt de Catalunya aquests

increments han estat del 4,43% i 3,43% respectivament.

S’observa un major  increment dels  ERTO per  altres  causes,  tant  al  Maresme com en el  conjunt  de

Catalunya. En el cas de la comarca han augmentat un 20,51% aquests ERTO i un 25,09% en l’àmbit

català. El nombre de persones afectades ha pujat un 14,73% al Maresme i un 22,97% a Catalunya.

ERTO AL MARESME I CATALUNYA.

ERTO

MARESME CATALUNYA

Expedients Expedients

Força major 4.616 26.550 85.331 581.480

Altres causes 188 2.508 4.253 77.672

TOTAL 4.804 29.058 89.584 659.152

Font: Departament de Treball, afers socials i famílies

ERTO

MARESME CATALUNYA

Expedients Expedients

Força major 4.424 23.843 81.715 562.192

Altres causes 156 2.186 3.400 63.164

TOTAL 4.580 26.029 85.115 625.356

Font: Departament de Treball, afers socials i famílies

Període 22 DE MARÇ-14 D’ABRIL (expedients registrats fins al dia anterior)
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Període 22 DE MARÇ-7 D’ABRIL (expedients registrats fins al dia anterior)
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Les dades publicades a escala catalana ofereixen més detall, fet que permet detectar que les divisions

econòmiques en què s’han presentat més ERTO per força major són  la dels  55-Serveis de menjars i

begudes i la del 47-Comerç al detall, excepte vehicles de motor. 

En  el  primer  cas  s’han  presentat  18.415  ERTO  per  força  major  i  106.106  persones  n’han  quedat

afectades. Això suposa el 21,58% dels ERTO per força major registrats a Catalunya i el 18,25% de les

persones treballadores afectades. En el cas del 47-Comerç al detall el nombre d’ERTO per força major és

d’11.757 i les persones afectades 50.682, el 13,78% dels ERTO de força major i el 8,72% de les persones

treballadores afectades.

A dia d’avui no hi  ha dades disponibles a escala municipal.  Tan bon punt el  Departament les faciliti

procedirem a fer-ne la comunicació.

15 d’abril 2020

Amb el suport de:

Notes:

L’assignació territorial es fa en funció al domicili de la raó social de l’empresa

En els ERTO no s’inclouen aquells que han de ser resolts pel Ministeri de treball i economia social ja que afecten més d’una 

comunitat autònoma.

Altres causes: són els procediments administratius d’extinció de contractes de treball (acomiadament col·lectiu), de 
suspensió temporal de contractes de treball, o de reducció temporal del jornada basats en causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives, productives  (art. 47 i 51 del reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova 
el texet refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors).


