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Instrucció 18/2020 sobre procediments administratius dels ERO 

derivats dels nous rebrots de la COVID-19 

En la circular LS-74-20 es va informar sobre, la Instrucció 16/2020, de 15 de juliol, de la Secretaria General, la qual 

es va dictar per resoldre dubtes i clarificar els procediments administratius per a la tramitació d’expedients de 

regulació d’ocupació per causa de força major, que tenen relació directe amb les noves restriccions concretament 

per als municipis de: Lleida capital, Alcarràs, Aitona, la granja d’Escarp, Seròs, i Torres de Segre, així com els barris 

de L’Hospitalet afectats, i també atenent a la nova normativa que s’ha anat dictant en matèria de regulació 

temporal d’ocupació, adaptant els mecanismes i procediments de tramitació d’expedients.  

Seguidament es va informar en la circular LS-76-20 , de la Instrucció 17/2020 de 18 de juliol, on es determina que, 

als municipis que es relacionen en la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol i SLT/1747/2020, de 18 de juliol, els 

és aplicable la instrucció 16/2020, de 15 de juliol, de la Secretaria general sobre els procediments administratius 

per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació. 

Ara amb la Instrucció 18/2020 es deixen sense efectes les instruccions 16/2020 i 17/2020, sobre els procediments 

administratius per la tramitació d’expedients per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, que són 

substituïdes per aquesta. 

La Instrucció 18/2020 pretén resoldre dubtes i clarificar el procediment sobre els expedients de regulació 

d’ocupació per causa de força major, que tenen relació directa amb les noves restriccions, així com atenent a la 

nova normativa que s’ha anat dictant en matèria de regulació temporal d’ocupació, es dicta aquesta instrucció per 

adaptar els mecanismes i procediments de tramitació d’expedients 

Totes les notificacions cal fer-les de forma electrònica i pel canal habilitat. En absència de compliment d’aquest 

requisit s’instarà a les persones sol·licitants a iniciar el tràmit per mitjà de l’enllaç:  

Procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (arts. 47 i 51 ET) 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActíVate 
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