COVID19 - MESURES IMPACTE ECONÒMIC
ACTUALITZACIÓ 31.03.2020
ATENCIÓ: AQUEST DOCUMENT S’ACTUALITZA DIARIAMENT

El RD 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix la suspensió dels terminis per a la
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.
En conseqüència, els terminis vinculats als tràmits de les convocatòries, processos de
selecció, etc. queden aturats. Els nous terminis es fixaran quan perdi vigència l'esmentat
decret i finalitzi el període d'alarma.

Normativa
●

Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a
l’impacte econòmica del COVID-19.

●

Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

●

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19.

●

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries

●

Reial Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per
fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

●

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de
reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19

Principals enllaços
●

Ocupació https://serveiocupacio.gencat.cat/

●

Empresa i Emprenedoria https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

●

Servicio Público de Empleo Estatal – http://www.sepe.es/HomeSepe

●

Borsa de treball local - http://www.portaleconomic.gavaciutat.cat/busquesfeina

●

Pimec - https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-laborals-recollides-alreial-decret-82020

●

Seguretat Social: Qüestions excepcionals COVID-19
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Contingut
Activitat econòmica
●

Quins establiments poden romandre oberts al públic?

●

Activitats que queden suspeses

●

Poden entrar persones consumidores al meu establiment?

Empresa
●

Restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït
recuperable

●

Quines són les mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar
acomiadaments?

●

Es pot ajornar el pagament d’impostos?

●

Exoneració en el pagament de quotes a la Seguretat Social

●

Préstecs i crèdits

●

Puc rebre algun suport per implementar el teletreball a la nostra empresa?

●

Altres ajuts
o

Agència Catalana d’Aigua. Reducció del 50% del cànon d’aigua

o

Ajut d’Aigües de Barcelona per a Pimes i Autònoms

o

Mesures de suport de Mapfre per a Pimes i Autònoms

●

Com es gestionaran les baixes laborals com a conseqüència del virus COVID-19?

●

Què és un ERTO?

●

Suspensions de contracte i reduccions de jornada per força major

●

Afectació d’un ERTE estant de baixa laboral per incapacitat temporal, maternitat o paternitat

●

Suspensions i reduccions per força major en el cas de cooperatives

●

Altres informacions d’interès per a cooperatives: Programa Orientació COVID-19

●

Òrgans de govern i administració d’associacions, societats civils i mercantil, del consell rector
de les societats cooperatives i el patronats de les fundacions

●

Altres mesures per a persones jurídiques sotmeses a Dret Privat: retorn de capital i dissolució
de societats

●

Servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals

●

Marketplace empresarial COVID-19 d’ACCIÓ

Emprenedoria
●

Puc com a persona autònoma agafar la baixa per contingència professional?

●

A quins ajuts econòmics podria accedir?

●

Qui té dret a la prestació per cessament d’activitat?
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Ocupació
●

Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE

●

Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (OTG)

●

Em vull inscriure a l’atur, com ho puc fer?
o

!

Inscripció en línia com a demandant d'ocupació al SOC

●

He de renovar la demanda d’atur, prestació o subsidi, com ho faig?

●

La meva empresa ha fet un ERTO, què haig de fer?

●

M’haig de moure per treballar. Necessito un certificat?

●

Nou telèfon gratuït d'atenció a consultes: 900 800 46

Ofertes de treball sociosanitari








Treballadors/a familiars, personal de neteja per atenció domiciliària o hospitals
o https://www.suara.coop/es/bolsa-de-trabajo/
o https://www.accent-social.cat/es/bolsa-de-trabajo/
o https://empleo.clece.es/
o https://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/
o Personal neteja hospitals i Caps
o Personal auxiliar atenció sanitària
Auxiliar de geriatria i/o infermer/a per treballar en residències geriàtriques:
o https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
o Centre Pere Mata Social: pms@peremata.com (enviar CV)
o https://associacioacad.cat/borsa-de-treball/
o https://upimir.com/ofertes-detreballUpimir
o Afers Socials de Catalunya: rrhh.covid.tsf@gencat.cat
Metges, infermer/s, sanitaris, cel·ladors
o https://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm
o http://www.consorci.org/professionals/ofertes-de-treball
o https://associacioacad.cat/bossa_de-treball
o https://www.hacesfalta.org/
o Hospital Sant Pau : enviar CV a dir-rrhh@santpau.cat
Borsa de treball emergència COVID-19 Feina activa
o https://feinaactiva.gencat.cat

Ofertes de treball Seguretat i control accessos
o
o

Auxilar/control accesoss campings Gavà
Vigilant de seguretat

Ofertes de treball logística
o

Operaris magatzem

Ofertes de treball atenció al client i teleassistència
o
o
o
o

Atenció al client teleassistència
Atenció al client
Operador de teleassistència
Operador de teleassistència
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Activitat econòmica
Quins establiments poden romandre oberts al públic?
a.

Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat

b.

Establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics

c.

Productes higiènics

d.

Perruqueries (només domicili, per motius d’higiene)

e.

Premsa i papereria

f.

Combustible per l’automoció

g.

Estancs

h.

Equips tecnològics i de telecomunicacions

i.

Aliments per animals de companyia

j.

Comerç per internet, telefònic o correspondència

k.

Tintoreries i bugaderies

Activitats que queden suspeses
●

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui
suposar un risc de contagi.

●

Se suspèn l’apertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com els locals i
establiments en els que es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i d’ocis
indicats en l’annex del Reial Decret.

●

Se suspèn les activitats d’hostaleria i restauració, podent únicament prestar-se exclusivament
serveis d’entrega a domicili.

Poden entrar persones consumidores al meu establiment?
●

Amb la finalitat d’evitar possibles contagis, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que
consumidors/ores i treballadors/ores mantinguin la distància de seguretat d’almenys 1,5
metres, a fi d’evitar possibles contagis, segons la Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la
qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones
usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.
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Centre de Serveis a l’Empresa
● Tancat al públic presencial.
● Atenció telefònica al 93 633 34 50 o al correu cse@gava.cat
EMPRESA

!

Restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19.
Situació de permís retribuït recuperable
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emerg
encia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes-sobre-lesrestriccions-a-les-activitats-laborals-no-essencials-per-la-covid-19.-situacio-de-permisretribuit-recuperable-/
Què és el permís retribuït recuperable?
El Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020, regula el permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la
mobilitat de la població en el context de lluita contra el Covid 19.
Aquest permís afecta a totes les persones treballadores que prestin serveis en empreses o entitats de
sector públic o privat, en el cas de que la seva activitat no ha esta paralitzada a conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma establerta en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
El permís retribuït recuperable implica que la persona treballadora ha de romandre al seu domicili sense
anar a treballar. Durant aquest període la persona continuarà cobrant el seu salari (salari base i
complements), com si estigués anant a treballar. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, haurà de
recuperar el total d’hores que hagi descansat pel permís, mitjançant la forma que es pacti entre l’empresa
i la representació sindical, fins al 31 de desembre de 2020.
El període de vigència d’aquest permís contempla del dia 30 de març fins al dia 9 d’abril del 2020, ambdós
inclosos.
En el cas de les persones autònomes, el RD-Llei, que regula els serveis essencials no s’aplica als
treballadors i treballadores autònoms/es, degut a que només s’aplica al les persones assalariades. Les
persones autònomes quedarien en la mateixa situació en la que es trobaven; si la seva activitat no la
podien dur a terme abans del RD-Llei de serveis essencials, tampoc poden fer-ho ara, i si podien abans del
RD-Llei, segueixen poden ara.
Excepcions a l’aplicació del permís retribuït recuperable
●

Treballadors/es que presten serveis en sectors classificats com a imprescindibles en l'annex del
Reial decret llei.
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●

Treballadors/es que presten serveis en divisions o línies de producció l'activitat de les quals
correspongui als sectors classificats com a imprescindibles en l'annex del Reial decret llei.

●

Treballadors/es per compte d'altri (i) que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de
regulació temporal d'ocupació de suspensió i (II) aquells als quals els sigui autoritzat un expedient
de regulació temporal d'ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst per aquest
Reial decret llei.

●

Treballadors/es en excedència per incapacitat temporal o el contracte dels quals estigui suspès per
altres causes legalment previstes.

●

Treballadors/es que puguin continuar funcionant habitualment a través del teletreball o de
qualsevol de les modalitats de no presencials de prestació de serveis.

●

La disposició addicional quarta preveu que les activitats no incloses en l’annex que hagin estat
objecte de contractació a través del procediment d’emergència establert a l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic podran continuar desenvolupant-se.

●

D’acord amb la disposició addicional cinquena el permís no serà aplicable als treballadors/es de les
empreses adjudicatàries de contractes del sector públic que siguin indispensables per al
manteniment i seguretat dels edificis l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la seva
prestació no presencial, sens perjudici de la suspensió de contractes establerta a l’article 34 del
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

●

Pel que fa als treballadors/es als quals no resulta d’aplicació el permís perquè presten serveis en
sectors classificats com a imprescindibles a l’Annex del Reial Decret, en destaquem els següents per
la seva vinculació amb els ens locals:
o

Els que realitzen els servei de transport, tant de persones com de mercaderies, que es
continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, i les necessàries per
al seu manteniment.

o

Els que presten serveis de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i
extinció d’incendis, i de trànsit i seguretat vial.

o

Els que treballen en empreses de seguretat privada que presten serveis de seguretat
en garantia dels serveis essencials i l’abastiment de la població.

o

Els de centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

o

Els de centres, serveis i establiment sanitaris.

o

Els que atenen gent gran, menors, persones dependents o amb discapacitat.

o

Els que treballen en serveis funeraris i activitats connexes.

o

Els que presten serveis en mitjans de comunicació de titularitat pública o privada, així
en la seva impressió i distribució.

o

Els que treballen en empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis
informàtics essencials, així com les xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors
o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment els que
resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com per al
funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

o

Els que presten serveis de neteja, manteniment reparació d’avaries urgents i vigilància.

o

Els que prestin serveis en matèria de recollida, gestió o tractament de residus
perillosos i de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos.

o

Els que presten serveis de recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de
descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de
subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents als Sector Públic.

o

Els que treballen en Centres d’Acollida a Refugiats i en les entitats públiques de gestió
privada que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció
Humanitària.
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o

Els que treballen en activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i
sanejament de l’aigua.

o

Els que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència
de gènere.

o

Els que treballen a Correus.

o

Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Preguntes freqüents:
https://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=229291#.XoHRj4gzbcs

Quines són les mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust
temporal d’activitat per evitar acomiadaments?
●

Les suspensions de contractes i reduccions de jornada com a conseqüència d’aquest episodi,
que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència
pública, restriccions en el transport públic i, en general de la mobilitat de les persones i/o les
mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el
desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al
contagi de la plantilla o l’adopció de mesures preventives decretats per l’autoritat sanitària,
que restin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de
força major i el procediment contindrà les especialitats següents:
o

S’iniciarà per sol·licitud de l’empresa a la qual s’acompanyarà informe relació a la
vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com la
documentació acreditativa. Aquesta sol·licitud es comunicarà als treballadors i es
traslladarà l’informe i la documentació als representants dels treballadors.

o

L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral.

o

La resolució de l’autoritat laborar es dictarà en el termini de 5 dies i es limitarà a
constatar l’existència de força major. L’aplicació de mesures correspondrà a l’empresa
i tindran efectes des de la data de declaració de l’estat d’alarma.

o

Negociació col·lectiva contindrà les especialitats previstes a aquest article.

Supòsits
●

En els supòsits en que l’empresa decideixi suspendre el contracte o reduir la jornada per causes
tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció relacionades amb el COVID, s’aplicaran
les especialitats definides en aquest article quant a negociació col·lectiva.
o

EMPRESES > En casos de suspensió de contractes o reducció de jornades les empreses
resten exonerades de pagar l’aportació empresarial de la Seguretat Social, així com el
relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta quan l’empresa, a
29.02.2020, tingués menys de 50 treballadors/ores d’alta. En cas de més de 50
treballadors/ores, l’exoneració serà del 75%. L’exoneració es realitzarà a instància de
l’empresari.

o

TREBALLADORS/ORES > En cas de suspensió de contractes o reducció temporal els
treballador/oress tindran dret a una prestació contributiva per atur tot i que no
computin amb el període d’ocupació mínim. Aquesta prestació no computarà com a
gastada d’aquella a la que tinguessin dret prèviament. La durada s’estendrà fins a la
finalització del període de suspensió del contracte o de reducció de la jornada
vinculats al COVID.
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●

Totes les mesures extraordinàries en matèria laboral estaran subjectes al compromís de
l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de reanudació
de l’activitat.

●

En els supòsits en que l’empresa decideixi suspendre el contracte o reduir la jornada per causes
tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció relacionades amb el COVID, s’aplicaran
les especialitats definides en aquest article quant a negociació col·lectiva.

Es pot ajornar el pagament d’impostos?
●

En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits
s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs
fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
provocada pel COVID-19.

●

Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de
presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins el dia 30 de maig
de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.

●

Com ajornem els impostos?
o

Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol
altre ajornament la opció de: RECONEIXMENT DE DEUTE.

o

Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL.LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu
electrònica de l’AEAT.

o

MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei
7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte
econòmica del Covid-19.”
▪

Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.

▪

Número de terminis: 1.

▪

Periodicitat: indicar no procedeix.

▪

Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de
l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a:
20/10/20)

●

Mesures per facilitar la liquiditat:
o Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis
i cedits de la Generalitat de Catalunya
o Moratòria fins a l'octubre en el pagament de l’impost sobre les estades en
establiments turístics, que les empreses haurien d’abonar a l’abril.
o Ajornaments del pagament d'impostos durant un període de sis mesos, prèvia
sol·licitud, amb bonificació en els tipus d'interès
o Suspensió de terminis en l’àmbit tributari competència del Govern d’Espanya
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesureseconomiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditatajornaments-de-tributs/
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Exoneració en el pagament de quotes a la Seguretat Social

!

●

S'estableix una exoneració diferent en funció del nombre de treballadors/ores que tingui
l'empresa.

●

En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de
força major temporal vinculada al COVID-19 definida en l'article 22, la Tresoreria General de la
Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial, així com del
relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió
de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d'aquesta causa quan l'empresa, a
29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors/ores en situació d'alta en la Seguretat
Social.

●

Si l'empresa tingués 50 treballadors/ores o més, en situació d'alta en la Seguretat Social,
l'exoneració de l'obligació de cotitzar aconseguirà al 75% de l'aportació empresarial.

●

Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la
consideració d'aquest període com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que
resulti d'aplicació el que s'estableix en l'article 20 de la Llei General de la Seguretat Social.

●

L'exoneració de quotes s'aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies
de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors/ores i període de la
suspensió o reducció de jornada.

●

A l'efecte del control de l'exoneració de quotes serà suficient la verificació que el Servei Públic
d'Ocupació Estatal procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació
pel període de què es tracti.

●

La Tresoreria General de la Seguretat Social establirà els sistemes de comunicació necessaris
per al control de la informació traslladada per la sol·licitud empresarial, en particular a través
de la informació de la qual disposa el Servei Públic d'Ocupació Estatal, en relació als períodes de
gaudi de les prestacions per desocupació.

Préstecs i crèdits
Avals i Préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes: ICF i Avalis
Com a mesura extraordinària s’ha obert “una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros per millorar la
liquiditat de les empreses”, que es formalitzarà a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català
de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ICF i Avalis, assumirà el 75% del risc creditici de cada
operació, i les entitats financeres el 25% restant. Aquest finançament, destinat a pimes, ha d’estar vinculat
a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball.
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-perfacilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/ICF-Avalis/

Crèdit ICO per al sector turístic
Les empreses del sector turístic o d'activitats connexes a aquest CNAE, amb necessitat de liquiditat per
fer front a la situació derivada del COVID-19, l'ICO tenen a la seva disposició aquesta línia de crèdit amb
un import màxim per client de fins a 500.000 euros, en una o diverses operacions
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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Puc rebre algun suport per implementar el teletreball a la nostra
empresa?
Pla Accelera
Transformació digital de les empreses
●

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de l'entitat Red.es, posarà
en marxa un conjunt d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en
el curt i mitjà termini

●

Mesures de suport per a accelerar el procés de digitalització de les pimes des de
l'assessorament i la formació.

●

Mesures de suport a creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les pimes.

●

Mesures de suport financer per a la digitalització de les pimes

Altres ajuts:
Agència Catalana d’Aigua. Reducció del 50% del cànon d’aigua
La Generalitat de Catalunya, ofereix una mesura de suport a les indústries i la resta d’activitats
econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms), així com el consum domèstic; a través
de l’Agència Catalana d’Aigua (ACA), consistent en la bonificació en el cànon de l’aigua durant el període
comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020.
Per a més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/

Ajut d’Aigües de Barcelona per a Pimes i Autònoms
Aigües de Barcelona posa en marxa una ajuda adreçada a Pimes i autònoms.
Les línies d’actuació són les següents:
-

Congelació de les factures emeses durant l’estat d’alarma

-

Establiment d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos,
un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6 mesos

Per a més informació consulteu les bases: bases_iniciativa_aigues_barcelona_pimes.pdf

Mesures de suport de Mapfre per a Pimes i Autònoms
L’empresa Mapfre descomptarà en les seves pòlisses la part de les primes d’assegurances que cobreixin
l’activitat professional corresponent al període d’estat d’alarma, i posa a disposició dels seus clients noves
facilitats de pagament.
Per més informació: http://www.mapfretecuidamosempresa.com/
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Com es gestionaran les baixes laborals com a conseqüència del virus
COVID-19?
●

Consideració excepcional com situació assimilada a l’accident de treball dels períodes de
confinament o contagi de les persones treballadores com conseqüència del virus COVID-19.

Tramitació de la baixa laboral:





Les consultes relacionades amb recollir o tramitar una baixa es poden fer trucant al CAP o a través
del servei de Consulta que ofereix La Meva Salut.
Si es tracta d’una renovació, i no requereixes de seguiment clínic, et poden fer arribar el
comunicat de confirmació de baixa o alta a través de La Meva Salut.
Recorda que la situació general de confinament, la cura d’un familiar o una indicació de l’empresa
no són criteris per tramitar una baixa laboral.
Si encara no tens accés a La Meva Salut, pots fer-ho:
o Trucant al: 900 053 723 (de dilluns a divendres de 8h a 20h).
o A través de: analsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

Font:http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/coronavirus-baixa-laboral.pdf

!

Què és un ERTO?
●

Es tracta expedients de regulació temporal d’ocupació

●

Tots els expedients de regulació temporal d’ocupació s’hauran de presentar telemàticament.

●

En aquest sentit i per a totes les causes, resten habilitats per mitjà del canal empresa, els
procediments en línia els quals hi podem accedir per mitjà de l’enllaç:

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadamentcollectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51ET?category=

Suspensions de contracte i reduccions de jornada per força major
●

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en
pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma,
tindran la consideració de provinents d'una situació de força major.

●

Ara bé, perquè pugui dur-se a terme una suspensió i/o reducció per força major, les pèrdues
d'activitat han d'implicar (i quedar degudament acreditades):

●

o

suspensió o cancel·lació d'activitats

o

tancament i temporal de locals d'afluència pública

o

restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les
mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el
desenvolupament ordinari de l'activitat

o

o bé situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció
de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària

La consideració de força major tindrà les conseqüències que es deriven de l'article 47 del text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre.
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Procediment
●

En els supòsits en què es decideixi per l'empresa la suspensió de contractes o la reducció
temporal de la jornada de treball per força major, s'aplicaran les següents especialitats,
respecte del procediment recollit en la normativa reguladora d'aquests expedients:
a.

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, que s'acompanyarà d'un
informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat a conseqüència del COVID-19,
així com, en el seu cas, de la corresponent documentació acreditativa. L'empresa
haurà de comunicar la seva sol·licitud als treballadors i traslladar l'informe anterior i la
documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'aquestes.

b.

L'existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de
la reducció de jornada prevista en aquest article, haurà de ser constatada per
l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.

c.

La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la
sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
haurà de limitar-se a constatar l'existència, quan escaigui, de la força major al·legada
per l'empresa, corresponent a aquesta la decisió sobre l'aplicació de mesures de
suspensió dels contractes o reducció de jornada, que faran efecte des de la data del
fet causant de la força major.

d.

L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud de la qual serà
potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc
dies.

Afectació d’un ERTO estant de baixa laboral per incapacitat temporal,
maternitat o paternitat.
Si es troba en situació d'incapacitat temporal (IT) o de maternitat o paternitat, i li inclouen en un
procediment de regulació d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, no li afectaran les seves
mesures fins que present l'alta metgessa o finalitzi el període de descans per maternitat o el permís per
paternitat.
Si durant la vigència del procediment de regulació d'ocupació, i per tant, mentre percep la prestació per
desocupació, s'iniciés:




La situació d'incapacitat temporal per contingències comunes: el Servei Públic d'Ocupació Estatal
(SEPE), per delegació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), li abonarà la prestació
per incapacitat temporal, la quantia de la qual serà igual a la prestació per desocupació, amb el
consum corresponent de dies de prestació.
La situació de maternitat o paternitat: se li suspendrà el pagament de la prestació per
desocupació i començarà a cobrar la prestació per maternitat o paternitat, gestionada
directament per l'INSS. Una vegada que acabi la prestació per maternitat o paternitat, es
reprendrà la prestació per desocupació durant el temps que li quedés per percebre i la quantia
que li correspongués al moment de la suspensió.

Font: https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-elparo/afectadoERE.html
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Suspensions i reduccions per força major en el cas de cooperatives
●

Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin
els socis/sòcies treballadors/ores de cooperatives de treball associat i societats laborals que
s’inclouen en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que
protegeixin la contingència de desocupació, serà aplicable el procediment específic previst en
el Reial Decret 42/1996, pel qual s’amplia la protecció de desocupació als socis treballadors de
cooperatives de treball associat en situació de cessament temporal o reducció temporal de la
jornada.

●

Això sí, quant al termini per a l'emissió de resolució per part de l'Autoritat Laboral i a l'informe
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, es regiran pel que es preveu en els apartats c) i d)
de l'art. 22 del Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i socials del COVID-19.

●

Segons el RD-L 9/2020 de 27 de març, les societats cooperatives que per manca de mitjans no
puguin convocar l’Assemblea General a través de mitjans virtuals, el seu Consell Rector
assumirà la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels
seus socis i sòcies i emetrà la certificació per a la seva tramitació (Suspensió i reducció de
jornada per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció).

Altres informacions d’interès per a cooperatives: Programa Orientació
COVID-19
La Federació de Cooperatives de treball de Catalunya ha iniciat el nou Programa d’Orientació COVID-19
per assessorar les cooperatives en l'àmbit econòmic i laboral en la situació d’emergència actual.
Per a aquelles cooperatives que ho necessitin, la Federació finança fins a 8 hores d’assessorament
especialitzat amb la xarxa de cooperatives expertes federades.
Alguns exemples són:
-

-

En l’àmbit econòmic: suport per al diagnòstic de la situació financera de la cooperativa, per a
l’anàlisi de la viabilitat econòmica, previsions de tresoreria o identificació del producte financer
que millor s’adapti a les seves necessitats, entre altres.
En l’àmbit laboral: consulta de dubtes en matèria de relacions laborals, bonificacions dels
pagaments a la Seguretat Social, prestació d’atur o Expedients Temporals de Regulació
d’Ocupació (ERTO).

Contacte:
Federació de Cooperatives de treball de Catalunya
Telèfon: 93 318 81 62 (de 8 a 18 hores)
Correu-e: federacio@cooperativestreball.coop
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Òrgans de govern i administració d’associacions, societats civils i
mercantil, del consell rector de les societats cooperatives i el patronats
de les fundacions
El RD-L 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19 reconeix que, encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma els
òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les
societats cooperatives i del patronat de les fundacions (i de les seves respectives comissions) podran:



Realitzar les sessions per videoconferència.
Adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el/la
president/a. També hauran d’adoptar-se així quan ho sol·liciti, al menys, dos membres de
l’òrgan.

En relació als comptes anuals i l’informe de gestió i altres documents obligatoris, el termini ordinari de
3 mesos des del tancament de l’exercici social resta suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. Es
reprendrà de nou per altres 3 mesos a comptar des de la data.
El mateix article enumera quins són els criteris a aplicar en diferents situacions concretes en aquest
aspecte (podeu consultar l’article 40 del RD-L 8/2020 , de mesures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
El Capítol IV del Decret Llei 10/2020, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a
l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19 incorpora allò previst a l’article 40 del RD-L 8/2020
abans exposat per a persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret català,
incloses les societats cooperatives.
A més, específicament per a cooperatives catalanes, contempla que de forma excepcional i durant
l’estat d’alarma:





El Consell Rector pot convocar assemblees extraordinàries amb una antelació inferior als 15
dies que preveu l'article 44 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.
El Consell Rector podrà disposar altres mecanismes diferents als establerts a l'article 48.2 de la
Llei 12/2015 de cooperatives sobre l'obligació de posar a disposició de les persones sòcies el
nombre de vots socials que correspon a cada persona sòcia.
El Consell Rector pot acordar la suspensió total o parcial de l'activitat cooperativitzada de totes
les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o d'una part
d'aquestes, quan es donin els requisits següents:
a) Que la cooperativa tingui més de 100 persones sòcies treballadores, sòcies de treball o
treballadores.
b) Que no sigui possible fer l'assemblea ni de forma presencial ni telemàtica, a causa de les
mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i a la manca de mitjans telemàtics.



El reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa
durant la vigència de l'estat d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin 6 mesos comptadors
des que finalitzi l'estat d'alarma.
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Altres mesures per a persones jurídiques sotmeses a Dret Privat: retorn
de capital i dissolució de societats
Segons el RD-L 8/2020 , de 17 de març:
●

A les societats de capital, els socis/sòcies no podran exercir el seu dret de separació fins que
finalitzi l’estat d’alarma, encara que es doni la causa legal o estatutària.

●

El reintegrament de les aportacions als sòcies/sòcies cooperatius que causin baixa durant
l’estat d’alarma queda prorrogat fins que passis 6 mesos des de la finalització d’aquest estat.

●

Si durant l’estat d’alarma finalitza el termini de durada de la societat segons els estatuts social,
no es produirà la dissolució de ple dret fins que passin 2 mesos des de la finalització d’aquest
estat.

●

Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l’estat
d’alarma, les persones administradores no respondran dels deutes socials que s’hagin contret
en aquest període.

Servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals
La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya ofereix un
servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades
en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la
situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Marketplace empresarial COVID-19 d’ACCIÓ
La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa del
Departament de d’Empresa i Coneixement, ha creat un Marketplace virtual com servei d’oferta i demanda
empresarial per fer front a l’emergència sanitària, impulsant la col·laboració empresarial ver solucions
tecnològiques, sanitàries i de producció.
Més informació:
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/premsa-comunicacio/cercador-premsaactualitat/article/20202303-Marketplace-coronavirus
Inscripcions:
http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions//inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19
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EMPRENEDORIA
Puc com a persona autònoma agafar la baixa per contingència
professional?

!

●

Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional)
excepcionalment per confinament o contagi del COVID-19.

●

Això vol dir que la prestació econòmica que es rebrà equivaldrà al 75% de la base de cotització.
(exemple: base de cotització de 944,40€, es cobrarà el 75% = 708,30€)

●

Cal adreçar-se directament al Centre d’Atenció Primària. No és recomanable assistir als serveis
d’urgència si no és necessari, per tal d’evitar col·lapses.

A quins ajuts econòmics podria accedir?
Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya (Generalitat
de Catalunya)
Quantia
●

S'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a
2.000 euros

Qui la pot sol·licitar?
●

Les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial
del treballadors autònoms de la Seguretat Social

●

I amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya

●

Que figurin com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que
estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març

●

I que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a
conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica,

●

I no disposin de fons alternatives d'ingressos.

●

Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de
2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.
* En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la
comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta

On ho puc tramitar?
●

Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de
la partida pressupostària destinada a aquests efectes

●

Serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats,
destinat a la mateixa finalitat.

Es pot obtenir més informació al següent enllaç:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
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PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
Qui té dret a la prestació per cessament temporal d'activitat?
Els treballadors autònoms, també els autònoms societaris, les activitats dels quals hagin quedat suspeses
conforme al que es diu en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març o aquells treballadors per
compte propi la facturació del qual en el mes anterior de sol·licitud s'hagi vist reduïda almenys un 75% en
relació a la mitjana del semestre anterior.
S’inclouen les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel
seu enquadrament com a treballadores per compte propi en el règim especial que correspongui.

Com acreditar la reducció d'ingressos en la sol·licitud del cessament
temporal d'activitat?
El Criteri 5/2020 especifica que entre la documentació a aportar figura una declaració jurada del propi
autònom al costat de la còpia de la informació comptable que justifiqui el minvament en els ingressos.
Recordem que els autònoms que tributen l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pel règim
d'estimació directa hauran de presentar:
• El llibre diari d'ingressos i despeses si tributes en estimació directa normal.
• El llibre de vendes en ingressos i el llibre de compres i despeses si tributes en estimació directa
simplificada.
Convé tenir a mà també el llibre registro d'IVA, de factures emeses i rebudes.

Què ocorrerà amb els autònoms que tributen per mòduls i no estan
obligats de registrar la informació comptable?.
En aquest cas, sempre que s'hagi reduït els ingressos almenys un 75% s'admetrà qualsevol prova de dret
com a acreditació, encara que segueix sense concretar-se quins.

Cal deixar de ser autònom per a beneficiar-se de la prestació?
Cap autònom haurà de donar-se de baixa en Hisenda i en Seguretat Social per a beneficiar-se del
cessament d'activitat i de l'exoneració de quotes compatible amb la prestació. Si ja has tramitat la baixa
no podràs accedir a la prestació.
Per tant, tots els autònoms que sol·licitin el cessament temporal d'activitat veuran suspès el pagament de
la quota però, atès que segueixen d'alta en el Règim d'Autònoms, continuaran cotitzant.
Una vegada aclarit que no cal deixar de ser autònom per a accedir a aquesta prestació extraordinària, es
buiden una altra dels dubtes habituals sobre el cessament d'activitat: la seva compatibilització amb la
tarifa plana i altres bonificacions de la quota d'autònoms sempre que es mantingui l'activitat.

Termini i entitat gestora per a la tramitació la prestació per cessament
temporal d'activitat
Les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social es presenten novament com les entitats responsables
de la gestió de la prestació. Per tant, has de posar-te en contacte amb la teva Mútua abans del 14 d'abril
per a sol·licitar la prestació per cessament d'activitat. Des d'allí et donaran directrius per a la seva
tramitació.
Si desconeixes quina és la teva Mútua revisa el teu document d'alta com a autònom.
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Estic confinat a casa i sense ingressos. Puc sol·licitar la Incapacitat
Temporal per coronavirus?
Per donar resposta hem de fer referència a l'article cinquè del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel
qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública:
A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident
de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat
Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19 .
Per tant, només podran sol·licitar la baixa aquells treballadors contagiats per coronavirus o en quarantena
preventiva per risc de contagi, això és per exemple, si hi ha hagut relació estreta amb una persona que ha
donat positiu o si procedeixes de zones de risc. Aquesta consideració ha de realitzar-la el teu metge de
capçalera per a la concessió de la baixa.

Procediment:
1.

2.

Sol·licita el comunicat de baixa al metge de capçalera
• En els últims dies molts metges estan emetent els comunicats de baixa per correu
electrònic. Has de saber que encara que est el contagi o risc de contagi és per malaltia
comuna, i així podria aparèixer en la teva part, de cara a la prestació i tal com indica la
normativa es considera situació assimilada a accident de treball, la qual cosa dóna lloc
a una prestació més elevada que en el cas de malaltia comuna.
Envia la documentació a la Mútua, l'entitat gestora de la prestació
• Una vegada obtingut el comunicat de baixa has de fer-l'hi arribar a la Mútua. Però no
serà l'única documentació que has d'aportar sinó que a més, malgrat que cada Mútua
té el seu propi criteri de sol·licitud de documentació, per regla general has de tenir
preparat:
i. Fotocòpia de Document Nacional d'Identitat (DNI)
ii. Certificat d'estar al corrent en Seguretat Social o còpia dels tres últims rebuts
de la quota d'autònoms.
iii. Sol·licitud de la prestació que facilita la pròpia Mútua.
iv. Declaració de situació de l'activitat.
v. Model 145 de comunicació de dades al pagador.
• Aquests són els documents que generalment la Mútua sol·licita per a gestionar la
prestació però, com diem, pot realitzar més indicacions sobre aquest tema

Quantia de la prestació d'Incapacitat Temporal per coronavirus
La Llei General de la Seguretat Social estableix que en cas d'Incapacitat Temporal per accident o malaltia
laboral tindràs dret a la prestació des del primer dia de baixa, és a dir, l'endemà al fet causant.

Quant cobraràs?
L'import de la teva prestació per incapacitat temporal en cas d'accident de treball serà el 75% de la teva
base reguladora de cotització en el mes anterior a la baixa.
Si estàs entre aquest 74% dels autònoms que cotitza per la base mínima (944,40 euros) cobraràs poc més
de 708 euros.
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Continuaràs pagant quota d'autònoms durant la baixa per coronavirus
Els treballadors autònoms en situació de baixa continuaran pagant la quota a la Seguretat Social durant
els dos primers mesos de baixa. Per tant, i tret que el Govern indiqui el contrari, hauràs de destinar «un
pic» d'aquests poc més de 700 euros al pagament de la quota d'autònoms, que recordem, actualment se
situa en 286,15 euros.
I si et preguntes si pots sol·licitar alhora el cessament d'activitat que ha anunciat el Govern per a engrossir
el matalàs d'ingressos deixa'ns advertir-te. L'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, indica
que la prestació de cessament d'activitat serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de
Seguretat Social.

Qui pot acollir-se a la prestació per cessament d'activitat que ha
flexibilitzat el Govern?
Tots els autònoms afiliats en la data de declaració de l'estat d'alarma (14 de març) al Règim Especial
d'Autònoms (RETA) i al Règim Especial dels Treballadors de la Mar de la Seguretat Social, les activitats de
la qual quedin suspeses en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, sempre que concorrin les
següents circumstàncies:
• Que la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un
75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.
• Estar al corrent de pagament en Seguretat Social. En cas que hi hagi deute, l'Administració convidarà al
pagament per a regularitzar la situació i tenir dret a la prestació.
S’inclouen les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel
seu enquadrament com a treballadores per compte propi en el règim especial que correspongui.

Com s'acrediten les condicions per a la sol·licitud del cessament
d'activitat?
De moment, no ha transcendit la manera d'acreditar aquesta reducció d'ingressos. Les Mútues, ho
aclariran en la sol·licitud de documentació per a concedir la prestació.

Quina és la quantia de la prestació?
El 70% de la base reguladora per la qual l'autònom ha cotitzat de forma continuada en els dotze mesos
anteriors a la situació legal de cessament.
• La quantia màxima de la prestació per cessament d'activitat serà del 175% de l'indicador públic de
rendes d'efectes múltiples (IPREM), excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu
càrrec, i en aquest cas la quantia serà, respectivament, del 200% o del 225% d'aquest indicador.
• La quantia mínima de la prestació per cessament d'activitat serà del 107% o del 80% de l'indicador públic
de rendes d'efectes múltiples (IPREM), segons el treballador autònom tingui fills al seu càrrec, o no.
Si no s'acredita el període mínim de manca la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base
mínima de cotització en el RETA o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Quina és la durada de la prestació?
Un mes prorrogable fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma

19

COVID19 - MESURES IMPACTE ECONÒMIC
ACTUALITZACIÓ 31.03.2020
ATENCIÓ: AQUEST DOCUMENT S’ACTUALITZA DIARIAMENT

En cas de cessament d'activitat, continua el beneficiari de la prestació
cotitzant en Seguretat Social?
Sí, el temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per
cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Cal continuar pagant la quota d'autònoms durant la percepció de la
prestació?
No. Encara que aquest període s'entengui com cotitzat és l'Administració la que es fa càrrec de
l'abonament de la cotització del treballador per compte propi.

És incompatible la prestació per cessament d'activitat amb altres
prestacions?
Sí. Així ho indica l'apartat 2 de l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Quines entitats són gestores d'aquesta prestació?
La gestió de la prestació per cessament d'activitat correspondrà a la mútua amb qui el treballador
autònom hagi formalitzat el document d'adhesió.

Sense la sol·licitud de la prestació per cessament d'activitat, està
l'autònom obligat a continuar pagant la quota d'autònoms?
Sí. Si per incompliment de les condicions no se sol·licita el cessament de l'activitat l'autònom haurà de
continuar fent front al pagament de la quota.
El Reial decret llei deixa en l'aire nombroses qüestions importants com la manera d'acreditar de la
reducció dels ingressos, que es veu dificultada en cas d'autònoms en mòduls, la documentació a aportar
en el procediment de sol·licitud o si es perd o no la bonificació a la tarifa plana quan es reprengui l'activitat.
Anirem informant sobre els detalls sobre la flexibilització del cessament d'activitat quan comptem amb
les especificacions oportunes perquè puguis encertar en la presa de decisions. De moment, qualsevol pas
en aquest sentit és precipitat.
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Centre de Serveis per a l’Ocupació – Rosa Luxemburg
● Tancat al públic presencial.
● Atenció telefònica al 93 263 91 20 o al correu cso@gava.cat

Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE
93.619.09.98 - www.sepe.es
Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya (OTG)
OTG Gavà – 93 662 70 11
Atenció al públic
●

Es recorda a la ciutadania la prohibició per
desplaçar-se excepte en determinats
casos. Les Oficines de Treball no han estat
determinades com un dels supòsits
autoritzats pel Decret d’estat d’alarma
aprovat pel Govern.

●

Les Oficines de Treball romandran
tancades al públic fins a nou avís.

●

Totes les cites prèvies que havien estat
concedides quedaran anul·lades i les
oficines de treball les reprogramaran en el
moment en que sigui possible.
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Em vull inscriure a l’atur, com ho puc fer?
Ja estic inscrit/a a l’atur…
●

Les inscripcions com a demandant d’ocupació i les renovacions de la demanda d’ocupació
queden automàticament prorrogades i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit
el demandant.

●

Les inscripcions com a demandant d’ocupació no necessàries per tramitar una prestació no es
considera un serveis essencial i, per tant, no es gestionaran durant aquest període excepcional.

M’haig d’inscriure de nou o per primera vegada a l’atur….
●

En cas de ser la primera inscripció es podrà realitzar el tràmit telefònicament en el número de
telèfon de l’oficina que li correspongui (OTG Gavà – 936627011).

En tot cas li recordem que en aquesta situació excepcional els terminis queden suspesos i per tant
qualsevol tràmit que hagi de realitzar diferent als anteriors es pot posposar a la finalització de l’estat
d’alarma.
S’ha incorporat un tràmit excepcional perquè les persones que es volen inscriure per primer cop com a
demandants d’ocupació puguin fer la inscripció on line. Aquest tràmit 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. Podeu efectuar la inscripció a través d’aquest formulari:
Inscripció en línia com a demandant d'ocupació al SOC

Haig de renovar la demanda d’atur, prestació o subsidi, com ho faig?
●

Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions.

●

No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no
es perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb prestacions es poden fer de forma
telemàtica tal i com estableix la web del SEPE.

●

Diferents tràmits com la renovació de la demanda, els pagaments de la renda garantida, la
pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 52 anys es realitzaran
d’ofici, sense que la persona usuària faci cap actuació.

●

En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutadania també queden
automàticament prorrogats tots els terminis, per la qual cosa es continuaran pagant les
prestacions de forma automàtica. Qualsevol tràmit relacionat amb la Renda garantida queda
automàticament posposat a la finalització de l’estat d’alerta . En breu s’habilitarà una bústia
per poder fer les noves sol·licituds de forma telemàtica.

●

Per a qualsevol gestió relacionada amb prestacions d’atur es pot contactar amb el Servicio
Público de Empleo Estatal.
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!

La meva empresa ha fet un ERTO, què haig de fer?
●

Tindràs accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que et manqui el període de
cotització necessari per a tenir accés a ella

●

Addicionalment, el període de la suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant el
qual estiguis percebent aquesta prestació no computa a l'efecte de consumir els períodes
màxims de percepció legalment establerts.

Procediment
●

Quan l’empresa presenti l’expedient ERTO es gestionarà directament la teva alta a l’atur i la
prestació d’atur que et correspongui

M’haig de moure per treballar. Necessito un certificat?
Segons l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per
l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a
facilitar els desplaçaments necessaris entre el lloc de residència i el de treball:


Les persones treballadores per compte aliena que no hagin d’acollir-se al permís retribuït
recuperable establert en el Reial Decret-llei 10/2020 i aquelles altres dedicades a l’activitat de
representació sindical o empresarial tindran dret a que l’empresa o entitat contractant els
proporcioni una declaració responsable reconeixen aquesta circumstancia, d’acord amb el
model recollit a l’Annex d’aquesta Ordre:

Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que no
deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020
D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando como
representante de la empresa/empleador __________________________
(NIF:_____________).
Datos de contacto de la empresa/empleador:
– Domicilio: _______________________________________
– Teléfono: _______________________________________
– Correo electrónico: _______________________________
Declara responsablemente:
Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es trabajador/a
de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido
recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020. Para que conste a los efectos de
facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo.

En ________________________, a ____de ____________de 2020.
FDO: ________________________
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