TRÀMITS SI T’HAS QUEDAT A L’ATUR O LA TEVA EMPRESA HA FET UN ERTO.
Recorda que tant l’Oficina de Treball del SOC com el SEPE estan tancades fins a nou avís i que s’han anul·lat les cites prèvies.
Es suspenen els terminis en la presentació de sol·licituds i no es retallaran els drets per presentar sol·licituds fora de termini.
Què faig si la meva empresa ha fet un ERTO?
 NO has de presentar sol·licitud de prestació per atur ni sol·licitar cita prèvia al SEPE. La teva empresa s’encarregarà de ferho quan estigui aprovat l’ERTO. Prèviament et demanarà una autorització com a treballador.
 Si en algun moment has estat inscrit a l’Oficina de Treball no cal fer cap tràmit, però sinó cal inscriure’t com a demandant
d’ocupació. Pots contactar amb l’Oficina de Treball d’Olot al 972 26 12 79 o fer la inscripció a través d’aquest FORMULARI.
També s’ha habilitat un nou telèfon gratuït d’atenció a consultes, en horari de 8-14h, el 900 800 046.
Què haig de fer si la meva empresa està considerada com un servei essencial i continua amb l’activitat (de manera total o
parcial)?
 És necessari fer-ho saber a l'administració realitzant una inscripció en el formulari que trobareu en aquest enllaç:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informacio-sobre-activitats-de-la-industriamanufacturera-considerades-essencials-00001
Què faig si m’he quedat a l’atur?
 Si NO t’has inscrit mai abans com a demandant d’ocupació i necessites tramitar la prestació, prèviament has de contactar
amb l’Oficina de Treball d’Olot al 972 26 12 79 o fer la inscripció a través d’aquest FORMULARI. També s’ha habilitat un nou
telèfon gratuït d’atenció a consultes en horari de 8-14h, el 900 800 046.
 Quan ja t’has inscrit com a demandant d’ocupació o si ja ho havies fet anteriorment alguna vegada, has de contactar amb el
SEPE per sol·licitar la prestació.

o Si tens DNI electrònic, certificat digital o usuari cl@ve pots obtenir el reconeixement de la prestació contributiva al
moment, clicant l’enllaç https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=prestRec0200
o Si NO tens DNI electrònic, certificat digital o usuari cl@ve pots omplir el següent formulari
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e2s1
o
sol·licitar
aquí
cita
previa telemàticament per ser atès pel SEPE.

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Preguntes freqüents:
https://www.ccoo.cat/noticia/228735/preguntes-frequents-sobre-elcoronavirus#laboral
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/

