INFORMACIONS PER A LES PERSONES
TREBALLADORES i/o DESOCUPADES
AFECTADES A CONSEQÜÈNCIA DEL
CORONAVIRUS
Data d’ actualització: 25/03/2020

SEPE (Servicio Público de Empleo)

•

Des de l'inici de la situació excepcional motivada per l'evolució de l'COVID 19, s'han
tancat les oficines al públic i s'està treballant des de l'interior per atendre les
demandes creixents de sol·licituds.

•

Es fa l'atenció telefònicament i per mitjans telemàtics.

•

Per demanar CITA PRÈVIA per tramitar l’atur o altre prestació s’ha de fer de manera
VIRTUAL emplenant la presol.licitud que trobareu a

•

: https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e2s1

•

Un cop enviada la pre-sol·licitud, des del SEPE es contactarà amb les persones a
través del correu electrònic de contacte.

•

Consulteu aquí les Mesures excepcionals d’atenció al públic :
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacioninstitucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidasexcepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus

SI S’ HA VIST AFECTAT/ADA PER UN ERTE / ERTO

•

NO ha de fer res, ja que la gestió de la seva prestació la tramitaran entre la seva
empresa i el SEPE.

•

Són les empreses que han presentat un ERTE, les que faran la sol·licitud col·lectiva
de les prestacions per desocupació en nom dels treballadors afectats pel mateix
davant del SEPE.
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PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ A LES PERSONES
TRABALLADORES AFECTADES PER ERTES
•

Dins de les mesures específiques adoptades en el marc dels procediments de
suspensió temporal de contractes i reduccions temporals de jornada (ERTEs),
s'estableix la protecció del conjunt de les

persones treballadores que es vegin

afectades per un ERTE, incloses aquells que no reuneixen els requisits ordinaris
d'accés a la prestació. D'altra banda, l'accés per part de les persones treballadores
afectades a la prestació per desocupació en aquestes circumstàncies no consumeix
possibles prestacions futures.

PROTECCIÓ

ESPECÍFICA

PER

A

PERSONES

SÒCIES

TREBALLADORES DE COOPERATIVES
•

S'acorden les mateixes mesures que per a treballadors afectats per un ERTO a
aquelles persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de societats laborals
i de cooperatives que hagin cotitzat per desocupació.

REPOSICIÓ

DE

PRESTACIONS

A

TREBALLADORS

FIXOS

DISCONTINUS
•

S'atorga una protecció específica als treballadors i treballadores fixos discontinus, que
finalitzin la seva activitat abans del que preveu el seu contracte. Se'ls reposarà la
prestació per desocupació fins a 90 dies.
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SUSPENSIÓ DE TERMINIS:
•

No es retallen drets per presentar sol·licituds fora de termini

•

Davant la situació excepcional que s'està travessant, ningú perdrà cap dret per
presentar una sol·licitud fora de termini. Es consideraran en termini les sol·licituds
presentades per qualsevol canal durant el període què estiguin en vigor les mesures
específiques per a aquest període.

MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE SUBSIDIS
•

S'han adoptat igualment mesures destinades a protegir els ciutadans davant el
context actual, evitant que es vegin perjudicats per no poder complir determinats
requisits per accedir o continuar percebent un subsidi.

•

Així:
• No s'ha de sol·licitar la pròrroga del subsidi, mantenint-se el pagament de la mateixa
transcorreguts els 6 mesos de termini.
• No s'interromprà el pagament dels subsidis per atur per la falta de presentació de la
Declaració Anual de Rendes (DAR) en el cas de persones beneficiàries del subsidi
per a treballadors majors de 52 anys

•

Per més informació:
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
A conseqüència del tancament de les oficines de Treball pel COVID19, el SOC posa a
disposició de tota la ciutadania la possibilitat de fer la sol·licitud d’inscripció a través
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d’aquest tràmit telemàtic. Només caldrà que empleneu el formulari sol·licitud d’inscripció i
que adjunteu un document amb les dades mínimes que l’oficina necessita per fer efectiva
la vostra inscripció.
Un cop enviada la sol·licitud amb el document de dades per a la inscripció, l’Oficina de
Treball contactarà amb vostè únicament en el cas que necessiti informació addicional.

POTS FER LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A TRAVÉS D’AQUEST ENLLAÇ
•

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Renovacio-de-la-demandadocupacio?category=76dd0346-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

•

El tràmit d'inscripció de la demanda està adreçat a les persones que mai no han estat
inscrites a les Oficines de Treball i necessitin la inscripció per tramitar la prestació per
desocupació o per qualsevol altre motiu.

•

Si esteu afectat per un ERTE/ERTO i en algun moment heu estat inscrit a les oficines
de Treball, no és necessari que feu cap tràmit. El Servei Públic d'Ocupació Estatal
(SEPE) tramitarà la vostra prestació de forma automàtica. Si necessiteu tramitar un
altra prestació o subsidi haureu de demanar cita prèvia al SEPE.

RENOVACIÓ DE LA DEMANDA
•

El tràmit de renovació de la demanda queda suspès durant el període COVID-19.

•

No cal que renoveu la vostra demanda d'ocupació

•

Per més informació
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Renovacio-de-la-demandadocupacio?category=76dd0346-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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SLO ( Servei Local d’Ocupació Municipal)
Des de l'inici de la situació excepcional motivada per l'evolució de l'COVID 19, el SLO
de l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha tancat les oficines al públic i s'està
treballant elemàticament per atendre totes demandes dels castellarencs/ques.
Es fa l'atenció telefònicament i per mitjans telemàtics:
Podeu fer les vostres consultes a les següents adreces electròniques i telèfons en
horari de dilluns a divendres, de 9 a 13 h
•

Roser Bosch: rbosch@castellarvalles.cat

671440053

•

Pilar Garcia : pgarcia@castellarvalles.cat

678031933

•

Laia Salomó: lsalomo@castellarvalles.cat

•

Ester Saez: esaez@castellarvalles.cat

•

Mar Puig : mpuig@castellarvalles.cat

620926412

Tots els tallers de recerca de feina s’han ajornat fins a nova data.
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