Informació Actualitzada de Tramitació de la Prestació per Desocupació
Davant l’allau de demandes per demanar les prestacions de desocupació en el marc dels ERTEs,
facilitem a continuació les informacions vigents a dia d’avui (04_05.2020) i que es poden
contrastar en els Webs del:
•
•

SEPE 1
SOC 2

És important que tinguem presents les següents informacions quan assessorem a les persones
treballadores que s’hagin vist acomiadades o confrontades amb un ERTO i que van quedar
recollides al Real Decret 9/2020 de mesures complementàries en l’àmbit laboral per pal·liar els
efectes derivats del COVID-19:
-

Hem de tenir en compte que NO VENCEN ELS TERMINIS I QUE L’ADMINISTRACIÓ TANT
DEL SEPE I DEL SOC ESTAN SATURADES. Per tant convé llegir bé les informacions que
s’han habilitat i traslladar calma a les plantilles. Ara mateix estem molt presents per
aconseguir que S’AGILITZIN ELS TRÀMITS I EL PAGAMENT DE LES PRESTACIONS.

-

"LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER EXPDIENTS DE SUSPENSIÓ O
REDUCCIÓ DE JORNADA PER FORÇA MAJOR RELACIONADA AMB EL COVID-19 NO HAN
DE GESTIONAR INDIVIDUALMENT LES SEVES ALTES AL SEPE. DES DE L’ORGANISME ES
RECONEIXEREN D’OFICI LES PRESTACIONS AMB LA INFORMACIÓ QUE OBTINGUIN DE
LES EMPRESES”

-

AQUELLES PERSONES ACOMIADADES NO AFECTADES PER UN ERTO poden fer el tràmit
al SEPE per via electrònica, per telèfon (no recomanat), o mitjançant el FORMULARI PRESOLICITUD HABILILITAT. NO UTILITZAR-HO EN CAS D’ERTO!

-

EN AQUEST SENTIT EL SOC HA HABILITAT EL TELÈFON GRATUÏT 900 800 046!!! QUE
FACILITA EL DONAR-SE D’ALTA!

-

POTS CONSULTAR L’ESTAT DE LA TEVA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ A LA WEB DEL
SEPE. Per a fer-ho necessitaràs identificar-te amb certificat digital, DNI electrònic, usuari
i contrasenya obtinguts mitjançant el sistema Cl@ave o dades de contrast. ABANS
D’ENTRAR POTS INFORMAR-TE DEL PROCEDIMENT FENT CLICK AQUÍ. UNA VEGADA
ESTIGUIS INFORMAT FES CLICK AQUÍ.

Per a tots els afectats per processos d’ERTO relacionats amb el COVID-19 les garanties son les
que enumerem a continuació:

Enllaç: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detallenoticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=rdl-medidas-urgentes-extraordinarias-impacto-covid19
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1.- Les pèrdues d’activitat conseqüència del COVID-19 tindran consideració de força major com
a causa motivadora, si aquesta és constatada per l’autoritat laboral a efectes de la suspensió
dels contractes o de la reducció de jornada.
2.- Els procediments en aquests casos s’inicien mitjançant sol·licitud de l’empresa.
3.- Quan l’empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció temporal de jornada de
treball per pèrdua d’activitat per força major a conseqüència del COVID-19 es garantirà:
•
•
•

RECONEIXEMENT DEL DRET a la prestació contributiva per desocupació TOT I QUE NO
ES TINGUI EL PERÍODE D’OCUPACIÓ COTITZAT MÍNIM
NO ES COMPUTARÀ EL TEMPS de PERCEPCIÓ de la prestació per desocupació ALS
EFECTES DE CONSUM DELS PERÍODES MÀXIMS DE PERCEPCIÓ ESTABLERTS
Aquestes garanties són també per les persones treballadors de societats laborals i de
cooperatives de treball associat i facilita també la reposició de prestacions consumides
per persones amb contractes de treball fix discontinu.

4.- MOLT IMPORTANT: ES CONSIDEREN PRESENTADES EN TERMINI, pel que fa la data d’inici
del dret i de la durada del mateix, de les sol·licituds d’alta inicial o de reanudació de prestació
per desocupació presentades per qualsevol via durant el període de vigència.
5.- No es suspendran els SUBSIDIS per desocupació transcorregut el termini de sis mesos, i
tampoc s’interromprà el pagament de les prestacions per manca de presentació de les
sol·licituds de pròrroga o de la declaració anual de rendes en el cas de les persones
beneficiàries del subsidi per a treballadors majors de 52 anys.
6- Aquelles persones que, a partir del 9 de març, han vist extingit el seu contracte mentre
estaven en període de prova podran percebre la prestació contributiva per desocupació,
sempre i quan compleixin el requisit de cotització prèvia. De la mateixa manera, també podran
fer-ho aquelles persones que havien deixat la seva feina, a partir de l’1 de març, perquè tenien
una proposta en ferm per incorporar-se a una altra empresa però finalment aquesta no es va
poder materialitzar a causa del COVID-19.
7- Les persones amb contracte fixe discontinu que es troben en període d’inactivitat tindran
dret a percebre la prestació contributiva per desocupació sense requisits de cotització prèvia ni
descompte del temps de percepció de la prestació. Per a les persones amb contracte fixe
discontinu que no poden estar treballant a causa del COVID-19, i que, per aquest motiu, estan
cobrant una prestació per desocupació, també s’ha habilitat una prestació corresponent de
fins a 90 dies en el període d’inactivitat. Finalment, els fixos discontinus que ja haguessin
esgotat la prestació contributiva per desocupació abans d’incorporar-se a l’activitat tindran
dret a una prestació extraordinària d’un màxim de 90 dies.
8- Les treballadores de la llar que, a conseqüència del COVID-19, hagin estat acomiadades o
hagin entrat en una situació de suspensió(ERTO) total o de reducció de jornada ja sigui en una
o diverses llars a les que presten servei poden acollir-se al subsidi extraordinari de desocupació
per a treballadores de la llar. Els requisits són haver estat donada d’alta a la Seguretat Social
com a treballadora de la llar abans del 14 de març i haver estat acomiadada o haver entrat en
situació de suspensió (total o parcial) a partir del 15 de març. La quantia del subsidi, de
caràcter mensual, equival al 70% de la base de cotització que la persona va tenir el mes

anterior a l’acomiadament o al procés de suspensió, per cadascun dels contractes que s’han
vist afectats, amb un màxim de 950 € mensuals.
9- Les persones que, sense feina ni ingressos que superin el 75% de l’SMI, signessin un
contracte temporal de, com a mínim, dos mesos de durada el qual hagi finalitzat, de manera
involuntària, a partir del 15 de març, tindran dret a percebre un subsidi especial i excepcional
per desocupació per fi de contracte temporal, El subsidi correspon a una única mensualitat de
430€.
US MANTINDREM INFORMATS DE LES NOVETATS QUE ES VAGIN PRESENTANT

