
Què he de fer per cobrar l’atur si m’acomiaden?
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O CONSULTA EN LÍNIA: 
https://consulta.ccoo.cat

Abans que res, has de comprovar que la causa de l’acomiadament no està relacionada 
amb la crisi de la COVID-19. NO ES POT ACOMIADAR NINGÚ PER AQUESTA CAUSA. 

Si creus que l’acomiadament ha estat 
relacionat amb la COVID-19, posa’t en 
contacte amb CCOO 

VIA ELECTRÒNICA

Si no has constat mai com a demandant 
d’ocupació i, per tant, no t’has donat 
mai d’alta al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), FES-HO ARA

www.ccoo.cat

FORMULARI PRE-SOLICITUD

900 800 046

FORMULARI

Si la causa no està vinculada amb la COVID-19, has d’actuar de la manera següent:

Si no estàs sota l’afectació d’un expedient de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO), fes el 
tràmit al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE)  900 812 400 

https://consulta.ccoo.cat
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html


Què he de fer per cobrar l’atur si l’empresa 
presenta un ERTO de força major o per causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció relacionades amb la COVID-19?

www.ccoo.cat

Tot i que no és un prerequisit per cobrar la 
prestació, si mai has estat demandant, utilitza 
formulari o telèfon per a facilitar les teves 
dades al SOC

El procediment habilitat recentment, preveu que 
per donar d’alta la teva prestació n’hi ha prou 
amb la informació que facilita l’empresa al SEPE

900 800 046

FORMULARI

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html


Podré cobrar si el SOC i el SEPE estan saturats 
i no m’atenen a temps?

www.ccoo.cat

CCOO està pressionant per aconseguir que s’agilitzin 
els tràmits i es paguin les prestacions amb rapidesa.

És veritat que el SOC i el SEPE estan fent front a una 
allau de demandes, però han habilitat canals i recursos 
extraordinaris. En qualsevol cas, recorda que no 
vencen els terminis i que el retard no comporta que 
deixis de tenir dret a la prestació i puguis cobrar.

Durant quant de temps cobraré la prestació 
d’atur?

En els ERTO per causa de força major, percebràs la 
prestació mentre es mantingui l’estat d’alarma.

En els ERTO per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció, percebràs la prestació 
pel temps que hagi determinat l’empresa.

Al llarg del període que duri l’estat d’alarma, el temps 
que percebis la prestació no computarà a efectes de 
consumir els màxims establerts. Comptador a zero.


