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RECULL DE MESURES D’IMPACTE ECONÒMIC – COVID19

Contingut
MESURES AJUNTAMENT DE GAVÀ


Ajuts municipals per a l’economia local



Plataforma online de suport al comerç local

ACTIVITAT ECONÒMICA


Mesures de Salut Pública per evitar la propagació de la COVID19



Guia de recomanacions per a la tornada als llocs de treball



Plans de mobilitat corresponsable

PRINCIPALS ENLLAÇOS


Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya



Generalitat de Catalunya



Servicio Público de Empleo Estatal



Borsa de Treball del SLO: Xaloc



Novetats empreses i autònoms PIMEC



Qüestions excepcionals COVID-19 Seguretat Social



Assistent virtual Seguretat Social



Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme



Estratègia d’actuació davant les noves mesures restricció de l'activitat laboral de la Generalitat de
Catalunya



Ministeri de Sanitat. Mesures per la prevenció de contagis COVID-19



Agencia Tributària Estatal. Mesures tributàries COVID-19



Agència Tributària de Catalunya. Mesures tributàries COVID-19



Guia de facilitació d’accés a mesures estatals
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EMPRESA I TREBALL AUTÒNOM

Mesures i Ajuts
Ajuts i subvencions
Accedeix a l’apartat del web gavaimpulsa.info.

Mesures tributàries


Mesures tributàries COVID-19



Ajornament i/o fraccionament de deutes no tributaris



IVA i recàrrec d’equivalència a béns i serveis per combatre els efectes del SARSCoV-2



Acreditació de la reducció de la facturació per autònoms i autònomes que tributen per estimació
objectiva (mòduls)

Mesures arrendaments/productes hipotecaris/pensions


Mesures de suspensió o de restricció del desenvolupament de l’activitat en locals de negoci
arrendats



Incentiu fiscal per a arrendadors/es per fomentar la rebaixa de l’arrendament



Moratòria hipotecària locals amb activitat econòmica



Moratòria de préstecs hipotecaris per al finançament d'immobles afectes a una activitat turística



Disponibilitat excepcional dels plans de pensions

Altres mesures


Actualitzat el 24/11/2021 Mesures concursals i societàries



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



Estic confinat a casa i sense ingressos. Puc sol·licitar la Incapacitat Temporal per coronavirus?



Dret de percepció del bo social per cessament d’activitat o reducció d’ingressos



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



Mesures impulsades per la Unió Europea



Centres de formació i empreses afectades per la formació continua



Accions formatives per a treballadors/es (any 2021)
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Laboral


Què és un ERTO?



Exoneració en el pagament de quotes empresarials a la Seguretat Social



Prestació per atur a persones afectades per ERTO o aturada d’activitat



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



Baixes mèdiques del personal que presta serveis en centres sanitaris o socio-sanitaris



Mesures especials que les empreses han de posar a disposició dels treballadors/res per evitar la
Covid 19 en l’entorn laboral



Treball a distància i teletreball

Finançament
•

Préstecs i crèdits
o

ICF – Institut Català de Finances

o

ICO – Instituto de Crédito Oficial

o

Microbank. Microcrèdits per a persones emprenedores



Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses i entitats dels àmbits culturals

•

Fons de recapitalització d’empreses afectades per la COVID-19

•

Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per CCAA i ens
locals

•

Ajuts amb els préstecs concedits en el programa Emprendetur

•

Línia de crèdit de CESCE per a empreses internacionalitzades

•

Línia d'avals per a inversions

•

Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques

Altres ajuts privats


Mesures de suport de Mapfre per a Pimes i Persones autònomes

Recursos
•

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

•

Recursos per a persones emprenedores i empreses davant la COVID-19

•

Marketplace empresarial COVID-19 d’ACCIÓ
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•

Banc d’eines digitals per a pimes, persones autònomes i ciutadania

•

Relació de mesures econòmiques i socials per a empreses i persones autònomes

•

Servei de cercador d’ajuts

•

Recull mesures sòcio-econòmiques àrea metropolitana

•

Informació i recursos per a pimes, comerços i persones autònomes

•

Banc de bones pràctiques. Mesures i accions dels ajuntaments del Baix Llobregat

•

Informació i recursos per a empreses i professionals del sector turístic

•

Certificat digital i signatura electrònica

•

Tràmits online a la Seu electrònica de la Seguretat Social

•

Ajuda per posar el negoci on-line

Cooperatives / Economia Social / Tercer Sector
Accedeix a l’apartat del web gavaimpulsa.info.

OCUPACIÓ
Ofertes de treball
Informació de les tramitacions del SOC I el SEPE
• 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?
• He de renovar la demanda d’ocupació, prestació o subsidi, com ho faig?
• Com puc aconseguir el meu Document d’Actualització i Renovació de la Demanda d’ocupació (Dardo)?
• Inscripció Garantia Juvenil
• Com puc consultar l’estat de la meva prestació
• Preguntes freqüents
• Informació de contacte
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Mesures Covid-19
• Estic afectat per un ERTO, que he de fer?
o

Ajuda per Erto

o

Normativa

o

Afectació en cas de baixa laboral per incapacitat temporal, maternitat o paternitat

o

Disponibilitat excepcional plans de pensions

o

Compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial

• Autorització contractació personal estranger al sector agrari
• Pla MECUIDA
• Treball a distància i Teletreball
• Baixes mèdiques del personal que presta serveis en centres sanitaris o soci-sanitaris
• Compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals sanitaris amb el desenvolupament de la seva
activitat professional
• Compatibilitat de la pensió de jubilació dels i les professionals que exerceixen la medicina i la
infermeria, amb el desenvolupament de la seva activitat realitzada per a la gestió de la situació de
crisis sanitària provocada per la Covid-19.
• Treballadors afectats per la malaltia després del període d’alarma
• Mesures especials que les empreses han de posar a disposició dels treballadors/res per evitar la Covid
19 en l’entorn laboral
• Mesures en l’àmbit de certificats de la formació professional per a l’ocupació

Ajudes
• Ingrés mínim vital i Renda Garantida Ciutadana
•

Ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid
19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (2ª
convocatòria)
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MESURES AJUNTAMENT DE GAVÀ

Ajuts municipals per a l’economia local
Ajuts municipals per a l’economia local

Plataforma online de suport al comerç local
Plataforma online de suport al comerç local

Tornar a l’índex de continguts | 6

COVID19 - MESURES IMPACTE ECONÒMIC
GAVAIMPULSA.INFO

ACTIVITAT ECONÒMICA
Mesures de Salut Pública per evitar la propagació de la COVID19
Enllaç a l’apartat específic del Departament d’Interior
Enllaç a l’apartat específic de Canal Salut
Enllaç al web Gavaimpulsa

Guia de recomanacions per a la tornada als llocs de treball
Enllaç a les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Plans de mobilitat corresponsable
L’Autoritat del Transport Metropolità impulsa els Plans de mobilitat corresponsable com una forma de
prioritzar les actuacions de mobilitat a emprendre per cada centre de treball durant l’etapa de represa
vinculada a la crisi de la COVID 19. Alhora, es contribueix a desestressar el sistema de mobilitat.
Aquestes accions es determinen amb una eina d’autodiagnosi mitjançant un formulari en línia. Es facilita
la gestió de la mobilitat de les empreses oferint uns suggeriments d’actuació bàsics que poden
implementar.
Cada empresa o organització pot confirmar aquesta corresponsabilització, tot escollint quines actuacions
es compromet a implementar a curt termini.
Podeu accedir a més informació al següent enllaç: https://mobilitatcorresponsable.cat/
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Centre de Serveis a l’Empresa
El Centre de Serveis a l'Empresa està obert al públic a partir del’1 de setembre en el seu horari habitual:
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i els dimarts i dijous de 15:30 h a 18:30 h. Les atencions a persones
emprenedores i empreses es realitzaran imprescindiblement per cita prèvia i es poden sol·licitar a través
del web de l’Ajuntament de Gavà, al telèfon 93 633 34 50 o per correu electrònic cse@gava.cat. Les
atencions presencials amb cita prèvia són els dimarts al matí i a la tarda al Centre de Serveis a l’Empresa.
També es seguirà oferint servei d’atenció a persones emprenedores telemàticament.

EMPRESA I TREBALL AUTÒNOM
Mesures tributàries
Mesures tributàries COVID-19
Podeu accedir a les mesures definides per l’Agència Tributària amb motiu de la situació generada per la
COVID-19 al següent ENLLAÇ.

Ajornament i/o fraccionament de deutes no tributaris
En què consisteix?
Durant el 2021 i 2022, es pot sol·licitar l’ajornament i/o fraccionament dels deutes per al reintegrament
d’ajudes o préstecs concedits per l'Administració General de l'Estat, gestionades per les Delegacions
d’Economia i Hisenda.
Els deutes podran trobar-se en període voluntari de pagament o podran ser deutes que prèviament
haguessin estat ajornats i/o fraccionats si no es troben en període executiu de pagament. En el supòsit de
reconsideracions d'ajornaments i/o fraccionaments previs, l'admissió a tràmit de la sol·licitud suspendrà
automàticament el procediment de gestió recaptatòria dels deutes afectats fins la resolució.
Els deutes no podran ser de tipus tributaris ni duaners.
Les característiques de l’ajornament o fraccionament són:
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a) El deute ajornat i/o fraccionat reportarà a favor de la Hisenda pública els interessos de demora,
calculats tal com estableix l'article 53 del Reglament General de Recaptació.
b) El període d'ajornament per al pagament del deute podrà ser de fins a dos anys de durada des de la
data de venciment que correspongui, i un fraccionament posterior del deute de fins a dos anys
addicionals.

Qui es pot beneficiar?
Els/les obligats/ades al pagament de deutes de naturalesa pública, sempre que hagin tingut períodes
d'inactivitat, reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena
de valor a causa de la crisi provocada per la COVID19.

Més informació i presentació de sol·licituds
Podeu accedir al tràmit al següent ENLLAÇ.
Cal considerar que entre d’altres documents, caldrà afegir a la sol·licitud:
-

Una memòria justificativa en la qual es motivi la dificultat d'atendre els deutes d'acord amb el
venciment o el calendari de pagaments vigent, a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19.

-

Certificació dels deutes tributaris i amb la Seguretat Social, i declaració responsable sobre els deutes
per reintegraments i/o reemborsaments d'ajudes o préstecs amb les administracions públiques,
diferents de les que formen part de la sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament.

-

Pla de viabilitat o de negoci, que contingui les mesures que es preveuen adoptar per superar les
dificultats economicofinanceres que impedeixen, de manera transitòria, efectuar el pagament en el
termini o en el calendari establerts, així com l'evolució del negoci prevista per poder afrontar
l'ajornament i una justificació de les dades incloses

-

Per a aquells deutes que ja comptessin amb una garantia, haurà d'aportar-se documentació signada
pel garant que acrediti que l'operació ajornada i/o fraccionada continua estant garantida en els
mateixos termes que el deute original.

Normativa
Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses
i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
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IVA i recàrrec d’equivalència a béns i serveis per combatre els efectes del
SARSCoV-2
Des del 24/12/2020 fins a 31/12/2022, s'aplicarà el tipus del 0% de l’IVA a:
-

-

Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a
diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2 que siguin conformes amb els requisits establerts en la Directiva
98/79/CE del Parlament Europeu i del Consell.
Els lliuraments de vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els
lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes en els dos apartats anteriors.

Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.
El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable, durant l'àmbit temporal esmentat, als lliuraments dels
béns citats en aquest apartat, serà el 0%.

Normativa
Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria
i el comerç i en matèria tributària.

Acreditació de la reducció de la facturació per autònoms i autònomes que
tributen per estimació objectiva (mòduls)
Per a l’acreditació de la reducció de facturació dels autònoms i autònomes que perceben les prestacions
per cessament d’activitat, l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, l'article 9 Reial decret llei 24/2020, i la
disposició addicional quarta del Reial decret llei 30/2020 indiquen:
“L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació
comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i
rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de
compres i despeses.
Aquells/es treballadors/es autònoms/es que no tinguin l’obligació a portar els llibres que acrediten el
volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova
admès en dret.
Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual es faci constar que es
compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.”
S'entendrà que els autònoms i autònomes que tributin per estimació objectiva (mòduls) han experimentat
aquesta reducció sempre que el número mig diari de persones treballadores afiliades en alta al sistema
de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent (segons CNAE), durant el període al qual
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correspongui la prestació, sigui inferior en més d'un 7,5% al nombre mig diari corresponent al segon
semestre de 2019.

Normativa
Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de
gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic.

Mesures arrendaments/productes hipotecaris/pensions
Mesures de suspensió o de restricció del desenvolupament de l’activitat
en locals de negoci arrendats
Les mesures adoptades limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les prohibicions o restriccions
dictades per l'autoritat competent i s'estableixen com a regles per defecte en cas que les parts no arribin
a un acord satisfactori en un termini prudencial.

Modificació de les condicions del contracte
L'autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de
l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i
comercials.
En els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part
arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les
condicions del contracte.

Regles aplicables davant la manca d'acord entre les parts
1- QUAN LES PARTS NO ARRIBIN A UN ACORD per mitjà de negociació o mediació en el termini d’1 mes
des de que se li fa el requeriment, s’aplicaran les regles següents:

A- SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT
La renda i altres quantitats degudes per part del arrendatari/a s’han de reduir en un 50% mentre duri
la mesura de suspensió.

Tornar a l’índex de continguts | 11

COVID19 - MESURES IMPACTE ECONÒMIC
GAVAIMPULSA.INFO

B- RESTRICCIÓ PARCIAL
La renda i altres quantitats degudes per part del arrendatari/a s’han de reduir en una proporció igual
a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció
d’aforament d’horaris o per altre limitacions imposades.
C- PRESTACIO DE SERVEIS DE LLIURAMENT A DOMICILI O DE RECOLLIDA DE PRODUCTES a
l’establiment NO afecta l’aplicació de les reduccions previstes.
D- L’arrendatari/a pot exigir a l’arrendador/a la IMPUTACIÓ TOTAL O PARCIAL de pagar les rendes
referides i altres quantitats degudes de les seves obligacions, exclosa la fiança legal obligatòria i
altres garanties dipositades en l’organisme competent.
Termini per efectuar el pagament :
L’arrendatari/a ha de reintegrar les garanties objecte d'imputació en el termini d'un any comptat
des de la desaparició de les circumstàncies , en tot cas, abans que finalitzi el contracte si el termini
de durada és inferior.
E- L’arrendatari/a podrà DESISTIR DEL CONTRACTE SENSE PENALITZACIÓ, en cas que les mesures
previstes per la lletra A) d'aquest apartat ES PERLLONGUIN MÉS DE TRES MESOS en el transcurs d’un
any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta norma, mentre es mantingui i fins a tres mesos
després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a
l’arrendador/a amb un mes d’antelació.
Les reduccions de renda i d'altres quantitats degudes per la part arrendatària establertes a l'apartat 1 són
efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals.
L’arrendador/a des de que rep el requeriment, s'ha d'abstenir d'emetre factura contra la part
arrendatària per l'import de la renda i altres despeses a càrrec d'aquesta fins que transcorri el termini
mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l'acord.

Normativa
DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Incentiu fiscal per a arrendadors/es per fomentar la rebaixa de
l’arrendament
Amb efectes des d'1/1/2021 s’afegeix com a despesa deduïble dels rendiments del capital immobiliari
corresponents a lloguers de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021.
Les persones arrendadores, que no siguin grans tenidores, que haguessin subscrit un contracte
d'arrendament per a ús d'una activitat econòmica classificada en els IAE següents:
-

Divisió 6: Altres explotacions ramaderes
Grup 755: Agències de viatges
Grup 969: Altres serveis recreatius
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Grup 972: Salons de perruqueria i instituts de bellesa
Grup 973 : Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies
podran computar en 2021 per al càlcul del rendiment del capital immobiliari com a despesa deduïble la
quantia de la rebaixa en la renda que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14/3/2020
corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.
No serà aplicable el que s'estableix en aquesta disposició, quan la rebaixa en la renda es compensi amb
posterioritat per l'arrendatari/a mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions o
quan els arrendataris/es siguin una persona o entitat vinculada amb l'arrendador/a en el sentit de
l'article 18 de la Llei de l'Impost de societats o estiguin units amb aquell per vincles de parentiu.

Normativa
Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria
i el comerç i en matèria tributària.

Moratòria hipotecària locals amb activitat econòmica
La moratòria del deute hipotecari del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, inicialment prevista per a
l'habitatge habitual de les persones físiques s'estén ara a dos nous col·lectius: el dels autònoms i
autònomes, persones empresàries i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat
econòmica.
Per a poder accedir a aquesta moratòria s'haurà de complir la condició que la persona autònoma, que
sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació
d'almenys un 40% i complir els requisits de vulnerabilitat econòmica.

Moratòria de préstecs hipotecaris per al finançament d'immobles afectes
a una activitat turística
En què consisteix?
Una moratòria sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble
d’activitat turística.
Les mesures previstes s'aplicaran als contractes de préstec que comptin amb garantia hipotecària
constituïda sobre un immoble d'activitat del sector turístic.
Els contractes han d’haver estat subscrits abans del 14/3/2020 (data d’entrada en vigor del 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
ocasionada pel COVID-19).
Després de la sol·licitud, el/la creditor/a procedirà a l'aplicació de la moratòria, formalitzant la novació. La
inscripció de l'ampliació del termini inicial tindrà plens efectes, si escau, enfront dels creditors/es
intermedis/èdies. Els efectes de la moratòria s'estendran també als/les avalistes.
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La moratòria serà aplicable a les quotes vençudes i impagades des de l'1/1/2020 i comportarà la suspensió
dels pagaments del principal del préstec durant el termini sol·licitat pel/per la deutor/a, romanent
inalterat la resta del contingut del contracte. El/la prestatari/ària podrà optar perquè l'import de l'ajornat
s'aboni mitjançant:
a) La redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment i sense alterar el tipus
d'interès aplicable, o
b) L'ampliació del termini de venciment en un nombre de mesos equivalent a la durada de la moratòria
Els imports que serien exigibles al deutor/a de no aplicar-se la moratòria no es consideraran vençuts. El
principal del préstec el pagament del qual s'ajorna durant l'aplicació de la moratòria reportarà els
interessos ordinaris establerts en el préstec.

Qui es pot beneficiar?
Les persones autònomes i les persones jurídiques amb domicili social a l’estat espanyol amb préstecs amb
garantia hipotecària sobre un immoble d’activitat turística si:
a)

Experimenten dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la
COVID-19, i
b) El préstec no hagi estat ja objecte d'alguna de les següents moratòries:
La prevista al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19
La prevista en el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures
complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i
tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19
La que voluntàriament hagin acordat entre el/la deutor/a i el/la creditor/a després de l'entrada
en vigor del 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 ocasionada pel COVID-19. No obstant això, el/la deutor/a
podrà acollir-se a la moratòria prevista en aquest capítol si renuncia prèviament a la moratòria
voluntària.
Quan el préstec hagi estat objecte d'alguna de les moratòries previstes en la lletra b) durant un termini
inferior als 12 mesos, el/la deutor/a podrà beneficiar-se de la moratòria prevista en aquest capítol durant
el temps restant fins a aconseguir un total de 12 mesos.
Les activitats turístiques incloses són:
CNAE 5510: Hotels i allotjaments similars
CNAE 5520: Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
CNAE 7911: Activitats d’agència de viatges
Es considera que existeixen dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària quan els/les
deutors/es hagin sofert en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció
d'ingressos o facturació d'almenys un 40% en la mitjana mensual dels mateixos mesos de l'any 2019.
No es considerarà que existeixen dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària quan:
a)

El préstec, havent estat objecte d'impagament total o parcial d'alguna de les seves quotes des
d'abans de l'1 de gener de 2020, a data 7/7/2020 es trobi en mora.

Tornar a l’índex de continguts | 14

COVID19 - MESURES IMPACTE ECONÒMIC
GAVAIMPULSA.INFO

b) S'hagi declarat el concurs del/de la deutor/a amb anterioritat al 14/3/2020 (la data d'entrada en
vigor del 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 ocasionada pel COVID-19).

Sol·licitud de la moratòria
Els/les deutors/es podran sol·licitar al/a la creditor/a un període de moratòria de fins a 12 mesos en el
pagament del principal del deute hipotecari.
La sol·licitud podrà presentar-se des del 7/7/2020 fins al final del termini fixat en el punt 10 de les
Directrius de l'Autoritat Bancària Europea EBA/GL/2020/02 o fins a les ampliacions d'aquest termini que,
si escau, poguessin establir-se.

Moratòria al supòsit d'arrendament dels immobles
Si l'immoble amb activitat econòmica del sector turístic fos objecte d'un contracte d'arrendament, el
beneficiar/ària de la moratòria hipotecària haurà de concedir a la persona arrendatària una moratòria en
el pagament de l'arrendament d'almenys un 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que
aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués aconseguit ja per acord entre
totes dues parts.
Quan en el deutor hipotecari no concorrin dificultats financeres previstes en aquest ajut, però sí en la
persona arrendatària, aquesta podrà instar del seu arrendador/a la sol·licitud de la moratòria hipotecària.

Normativa
Reial Decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica
i l’ocupació

Disponibilitat excepcional dels plans de pensions
El Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a
l’economia i l’ocupació, contempla la mesura de la disponibilitat excepcional dels plans de pensions
davant la situació derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Les persones que poden sol·licitar fer efectius els seu drets consolidats dels plans de pensions, sempre i
quan ho permeti el compromís i les condicions del pla, són les que es troben en una de les següents
situacions:
-

Persones afectades per un ERTO

-

Persona empresària titular d’establiment que hagi hagut de suspendre l’apertura al públic derivat
de la situació de crisi sanitària

-

Persona autònoma que hagi hagut de cessar la seva activitat derivada de la situació de crisi
sanitària

Podeu adreçar-vos a la normativa per consultar condicions, documentació i aspectes específics.
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Altres mesures
Mesures concursals i societàries
Davant la situació generada per la COVID19, s’han contemplat diverses mesures en matèria processal i
organitzatives en l’àmbit de la Justícia. En relació a processos consursals i societaris, s’han previst els
següents supòsits, entre d’altres:
-

Modificació del conveni consursal fins al 31/12/2021
Ajornament del deure de sol·licitar apertura de la fase de liquidació fins al 31/12/2021
Modificació dels acords de refinançament fins al 31/12/2021
Règim especial de la sol·licitud de declaració del concurs de creditors fins al 30/6/2022
Agilització de la tramitació de l’acord extrajudicial de pagaments, concurs consecutiu i benefici
d’exoneració del passiu insatisfet
Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues durant els exercicis de l’any 2020 i 2021
També s’estableixen criteris en la tramitació judicial

Per a més informació, podeu consultar la normativa de referència:
Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en
l'àmbit de l'Administració de Justícia.

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.

Estic confinat/ada 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 .
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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.

Sol·licita el comunicat de baixa al metge/metgessa de capçalera

El personal mèdic esta emetent els comunicats de baixa per via electrònica. Has de saber que encara que
el contagi o risc de contagi és per malaltia comuna, i així podria aparèixer en la teu part de baixa, 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.
2.

Envia la documentació a la Mútua, l'entitat gestora de la prestació
a. 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:
1.

Fotocòpia de Document Nacional d'Identitat (DNI)

2.

Certificat d'estar al corrent en Seguretat Social o còpia dels tres últims rebuts de la quota
d'autònoms.

3.

Sol·licitud de la prestació que facilita la pròpia Mútua.

4.

Declaració de situació de l'activitat.

5.

Model 145 de comunicació de dades al pagador.

b. 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% de persones autònomes que cotitza per la base mínima (944,40 euros) cobraràs
poc més de 708 euros.

Continuaràs pagant quota de persones autònoms/es durant la baixa per coronavirus
Les persones autònomes 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»
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d'aquests poc més de 700 euros al pagament de la quota de treballadors/es autònoms/es, 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.

Normativa
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit
social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Dret de percepció del bo social per cessament d’activitat o reducció
d’ingressos
En què consisteix
El bo social de l’electricitat és un descompte a la factura elèctrica aplicable a determinats col·lectius. A
més dels supòsits previstos al R.D 897/2017, s’ha aprovat la inclusió d’altres persones afectades per la
situació derivada per la COVID19.

Qui es pot beneficiar?
Es consideren consumidors/ores vulnerables en habitatge habitual les persones titulars del
subministrament que acreditin que ells/es o algun membre de la unitat familiar està en alguna de les
següents situacions:
-

Pèrdua substancial d’ingressos
Reducció de la jornada per cures
En situació d’atur
En Expedient de Regulació d’Ocupació (ERTO)

El mes anterior a la sol·licitud, la unitat familiar ha de tenir uns ingressos inferiors a:
-

1,5 cops la 12ena part de l’IPREM de 14 pagues, que equival a 939,95€ si no forma part d’una
unitat familiar o no tingui cap menor a càrrec
2 cops la 12ena part de l’IPREM de 14 pagues, que equival a 1074,23€ si hi ha un menor a la
unitat familiar
2, 5 cops la 12ena part de l’IPREM de 14 pagues, que equival 1566,58€ si hi ha dos menors a la
unitat familiar

Els multiplicadors sobre l’IPREM s’incrementaran en 0,5 si:
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-

La persona consumidora o algun dels membres de la unitat familiar té una discapacitat
reconeguda igual o superior 33%.
La persona consumidora o algun dels membres de la unitat familiar acrediti la situació de
violència de gènere
La persona consumidora o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima
de terrorisme
La persona consumidora o algun dels membres de la unitat familiar es tinguin en situació de
dependència reconeguda en grau II o III
La persona consumidora acrediti que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i,
al menys, un menor

* L’import de referència sobre el qual s’aplica el multiplicador és 626,63€ (la 12ena part de l’import de
l’IPREM de 14 pagues).

Termini d’aplicació
La condició de consumidor/a vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies referides. La
persona consumidora està obligada a comunicar-ho a l’empresa comercialitzadora en màxim 1 mes.
En qualsevol cas, s’extingirà el 09/8/2021. Posteriorment, podrà acollir-se als supòsits definits al R.D
897/2017.

Com fer la sol·licitud i més informació
La persona consumidora ha d’adreçar-se a l’empresa comercialitzadora a través del correu electrònic del
seu web i enviar el model de sol·licitud i la declaració responsable del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic i la documentació acreditativa requerida.
Podeu accedir a més informació i a la documentació al següent ENLLAÇ.

Normativa
Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
Reial Decret-llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i
jurisdiccional, a aplicar tras la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret
926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions
causades pel SARS-CoV-2.
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Puc rebre algun suport per implementar el teletreball a la nostra
empresa?
El Reial Decret Llei 8/2020 de de mesures urgents extraordinàries per fer front l’impacte econòmic i social
del COVID-19 estableix el caràcter preferent del treball a distància, havent l’empresa d’adoptar les
mesures oportunes si és possible.
El Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a
l’economia i l’ocupació , esmena la pròrroga de 2 mesos des de fi d'estat d'alarma a la prioritat del
teletreball.

Pla Accelera PIME
Transformació digital de les empreses
https://acelerapyme.gob.es/
Aquest portal està destinat a ajudes les PIMES i persones treballadores autònomes amb la finalitat
d’atenuar l’impacte del COVID-19 a la seva activitat.
Està elaborat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de l'entitat Red.es, i
pretén ser una finestreta única d’informació on es recullin totes les mesures que s’estan posant en marxa
per ajudar a les PIMES i persones treballadores autònomes:
●

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.
https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas/teletrabajo

●

Mesures de suport financer per a la digitalització de les pimes. Més informació sobre les línies
de finançament: https://acelerapyme.gob.es/financiacion

Productes i serveis gratuïts i amb descompte superior al 25%
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Generalitat de
Catalunya
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública posa a disposició de la ciutadania, en especial
de les persones autònomes i les pimes, tot un seguit de recursos tecnològics i eines de teletreball ofertes
per diferents empreses del sector TIC per tal que es pugui mantenir l’activitat i productivitat empresarial
durant la crisi de la covid-19.
Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén minimitzar l’aturada empresarial arran del confinament i que les
persones o entitats que necessitin mantenir la seva activitat ho puguin fer a través de mitjans digitals que
permetin treballar a distància de manera segura.
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Podeu consultar tots els productes i serveis gratuïts en aquest enllaç:
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa/categoria-gratis/
Podeu consultar tots els productes i serveis amb descompte superior al 25% en aquest enllaç:
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa/categoria-descompte/

Mesures impulsades per la Unió Europea
Ajuts a l’activitat productiva i a l’ocupació
●

De dèficit. La Unió Europea ha activat la clàusula de salvaguarda i ha suspès els límits de dèficit
per tal que els Estats membres puguin elevar la seva despesa pública.

●

Nou paquet de mesures fiscals. La Unió Europea està estudiant opcions com la utilització del
fons de rescat europeu; oferir liquiditat per cobrir les despeses de sanitat o l’emissió
de “coronabons”.

●

Transport. Desplegament de mesures d’urgència per protegir el trànsit de mercaderies, garantir
els subministraments i mitigar l’impacte del coronavirus en el sector del transport.

●

Empreses. 25.000 M€ per donar suport al sector de la salut, a les pimes, al mercat laboral i assistir
als sectors més vulnerables. La UE també ajudarà a les empreses a aconseguir diners més barat
subvencionant els tipus d’interès.

Font: Acció – Agència per la Competitivitat de l’Empresa

Per a més informació: Podeu accedir al següent ENLLAÇ.

Centres de formació i empreses afectades per la formació contínua
Es considera suspesa tota activitat formativa presencial a partir del 13 de març de 2020, d'acord amb la
Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'aproven noves mesures addicionals per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, la qual cosa implica la no assistència presencial de les
persones participants en les actuacions formatives durant el període de suspensió establert per les
autoritats sanitàries.

A quines formacions afecta?
Aquesta suspensió de l'activitat formativa afecta a les accions formatives impartides en la modalitat
presencial, així com, la part presencial en les accions formatives en la modalitat de teleformació o mixta.
No obstant, atesa la situació d'excepcionalitat, per tal de donar la corresponent continuïtat a la impartició
de les accions formatives en la modalitat presencial, o la part presencial de la modalitat mixta o de
teleformació, les entitats de formació poden adoptar voluntàriament mesures alternatives en la seva
impartició, mitjançant recursos telemàtics o bé, a través d'aula virtual.
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Consideracions
A la Resolució de 22 d’abril de 2020, s’estableixen els criteris i les mesures extraordinàries aplicables als
programes de formació professional per a l’ocupació destinats a persones treballadores ocupades que
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que s’han vist afectats pel context generat
per la COVID-19. Les entitats de formació que desitgin impartir la formació mitjançant recursos telemàtics
o aula virtual, s’hauran de regir per aquestes criteris i mesures extraordinàries.
Per acollir-se a allò establert en la Resolució mencionada, les entitats beneficiàries hauran de mantenir,
al menys, la mitjana de la plantilla dels últims sis mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma, durant
el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'apliquin les mesures alternatives, d'aula
virtual o de canvi de modalitat establertes als capítols II i III.
Es considerarà com període d'execució de les accions formatives, el transcorregut des de l'inici de
l'aplicació de les mesures extraordinàries fins a la finalització de l'última acció formativa a la que
s'apliquen.
A aquest efecte, es computaran com plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per
expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO).
No es considerarà incompliment quan el contracte s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat
com procedent, dimissió, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o d'invalidesa de la persona
treballadora i, en cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s'extingeixi per
expiració del temps convingut o la realització d'obra i servei que constitueixi el seu objecte i, en el cas de
les persones fixes discontínues, quan finalitzi o s'interrompi el període estacional de l'activitat.

Accions formatives per a treballadors/es (any 2021)
S’han pres mesures extraordinàries per a la impartició de les formacions finançades en el marc del
Sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, per a les accions que es programin
durant 2021, amb càrrec al crèdit de formació del qual disposin les empreses durant aquest exercici.
S’aplica a l'àmbit de gestió estatal del Servei Públic d'Ocupació Estatal en matèria de formació
professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, d'acord amb el que s'estableix en l'article 24.2. de la Llei
30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en
l'àmbit laboral.

Utilització d'aula virtual i modalitat bimodal com a formació presencial
En les accions formatives, quan s'imparteixin en modalitat presencial o la part presencial de la modalitat
mixta o de teleformació, es podrà impartir íntegrament mitjançant “aula virtual”, considerant-se en tot
cas com a formació presencial.
Es considera aula virtual l'entorn d'aprenentatge on el tutor/a-formador/a i alumnat interactuen, de
manera concurrent i en temps real, a través d'un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron.
La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de manera que es
garanteixi en tot moment que existeixi connectivitat sincronitzada entre les persones formadores i
l'alumnat participant així com bidireccionalitat en les comunicacions.
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L’aula virtual haurà de comptar amb un registre de connexions per a cada acció formativa, les persones
participants a l'aula, les dates i temps de connexió. També caldrà comptar amb un mecanisme que
possibiliti la connexió durant el temps de celebració de l'aula per part dels òrgans de control, a l'efecte
de les actuacions de seguiment i control que procedeixin. Quan això no sigui possible, la participació es
podrà constatar mitjançant declaració responsable de la persona participant.
La modalitat presencial també podrà impartir-se utilitzant un sistema d'impartició bimodal que permet
al/la docent impartir la formació de manera presencial a una part dels assistents mentre que una altra
assisteix de manera virtual, de manera que una part dels participants pugui estar en una aula i
simultàniament una altra part el pugui fer en unes altres, mitjançant aula virtual de manera simultània.
Aquesta circumstància haurà d'advertir-se en la comunicació d'inici del grup afectat, i no suposarà cap
cost addicional.
La impartició mitjançant aula virtual no serà aplicable a aquells continguts presencials del certificat de
professionalitat que requereixin la utilització d'espais, instal·lacions i/o equipaments per a l'adquisició
de destreses pràctiques.
En tot cas, les proves presencials de l'avaluació final de cada mòdul formatiu es realitzaran dins del
termini d'execució de l'acció formativa.
Es permetrà la signatura electrònica dels/les responsables de formació, formadors/es i alumnes
mitjançant captura de signatura digitalitzada o amb dades biomètriques en qualsevol dels documents
que precisin de la seva signatura.
Es permetrà l'ús de mitjans electrònics per a comprovar l'assistència dels participants sempre que quedi
degudament constatada la identitat dels signants i reuneixi els requisits de seguretat.

Comunicació de l’inici de la formació
Les comunicacions d’inici de la formació i la informació relativa a cada acció podrà realitzar-se 2 dies
abans de la data d’inici del grup. La cancel·lació o modificació de dades (horari, data d’execució o
localitat), s’haurà de comunica amb 1 dia antelació.

Permisos individuals de formació
Durant l’any 2021, les persones treballadores podran sol·licitar a les seves empreses permisos
individuals de formació per a l’assistència a accions formatives realitzades per aula virtual o sistema
bimodal.

Normativa
Resolució de 18 de desembre de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen, en
el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l'impacte de la COVID-19 en matèria de
formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per
les empreses.
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Laboral
Què és un ERTO?
Els Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) són expedients de suspensió temporal de
contractes laborals o de reducció temporal de la jornada laboral.
Poden ser motivats per causes econòmiques, organitzatives o tècniques o per força major.
La situació derivada per la crisi sanitària provocada per la COVID19 s’ha contemplat com a supòsit de
força major, sempre que s’acreditin pèrdues per:
-

suspensió o cancel·lació d'activitats

-

tancament i temporal de locals d'afluència pública

-

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 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 l'Estatut dels
Treballadors.

Què ha de tenir en compte l’empresa amb ERTO vinculat a la COVID19?
-

Les empreses estan obligades a readmetre a la persona treballadora i mantenir els llocs de treball
durant 6 mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent per tal la reincorporació a la feina
efectiva de persones afectades per l’expedient.
En cas contrari l’empresa estarà obligada a retornar la totalitat de l’import de les cotitzacions
exonerades (veure següent apartat), amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.
Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció de contractes de
qualsevol de les persones afectades per aquest expedient.
No es considerarà incompliment quan:
o

el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent,
dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la
persona treballadora

o

per la finalització de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no
suposi un comiat sinó una interrupció del mateix

o

en el cas de contractes temporals quan aquest s’extingeixi per expiració del temps acordat
o la realització de l’obra o servei que constitueixi el seu objecte o quan no es pugui realitzar
de forma immediata l’activitat objecte de contractació
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El compromís de manteniment de l’ocupació no resultarà d’aplicació en aquelles empreses en les
que concorri un risc de concurs de creditors segons l’article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
Concursal.
-

L’empresa no haurà d’abonar indemnitzacions per finalització de contracte perquè la persona
treballadora continua vinculada a l’empresa.

-

L’empresa no ha d’abonar les retribucions de les persones treballadores afectades per la suspensió;
a excepció de que l’ERTO contempli la reducció de jornada, on haurà d’abonar la part proporcional
corresponent a la jornada realitzada.

-

En el cas que una empresa necessiti ampliar l’ERTO per incloure a més persones treballadores per
circumstàncies relacionades amb la COVID-19, haurà de presentar un segon ERTO, degut a que no
és possible incrementar el nombre de persones afectades per un ERTO ja presentat.

-

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni
concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació de l’ERTO, excepte
en el supòsit que les persones treballadores no puguin, per formació, capacitació u altres raons
objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades.

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 especificitats:
a)

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, amb un informe sobre la vinculació
de la pèrdua d'activitat a conseqüència de la COVID-19 i, en el seu cas, de la corresponent
documentació acreditativa. L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones
treballadores i traslladar la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació
d'aquestes.

b) L'existència de força major 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.

Vigència dels ERTO vinculats a la COVID19
Els ERTO vinculats a la situació derivada de la COVID19 vigents a 30/9/2021 s’han prorrogat fins al
28/2/2022.
Es requereix que l’empresa o entitat presenti una sol·licitud entre l’1 i el 15/10/2021 amb una relació
d’hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 per
cadascuna de les persones treballadores.
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Si no es presenta la sol·licitud acompanyada de la documentació en aquest termini, l’ERTO es donarà per
finalitzat i no serà aplicable des de l’1/11/2021.
En un termini de 10 dies hàbils des de la presentació de sol·licitud l’autoritat laboral dictarà resolució. En
el cas que no hi hagi una resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud de pròrroga.
Un cop estimada la sol·licitud, l’empresa haurà de presentar una relació de les persones treballadores
incloses a l’ERTO a 30/9/2021 que vagin a romandre incloses durant la pròrroga.
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per impediment o limitacions a l’activitat
normalitzada
Les empreses i entitats afectades per noves restriccions sanitàries vinculades a la COVID-19 adoptades
per les autoritats entre l’1/11/2021 i el 28/2/2022 podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitacions
a l’activitat normalitzada segons l’article 2 del RDL 30/2020.
En el cas d’absència de resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud d’ERTO per força major.
Les empreses que hagin obtingut un ERTO per impediment o limitacions a l’activitat normalitzada podran
transitar entre la situació d’impediment a la limitació o viceversa segons les restriccions vigents sense que
calgui la tramitació d’un nou expedient, tot i que sí cal comunicar-ho a l’autoritat laboral i a la
representació legal de les persones treballadores.

Més informació i tramitació
Podeu accedir a més informació al següent ENLLAÇ.
L’ERTO l’ha de tramitar l’empresa davant l’Autoritat Laboral. Les empreses amb seu a Catalunya, poden
realitzar el tràmit accedint al següent ENLLAÇ.

Normativa
Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social de la COVID-19.
Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de
l’ocupació
Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig, de mesures urgents de defensa de l’ocupació, la reactivació
econòmica i la protecció dels treballadors autònoms
Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la
recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.
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Exoneració en el pagament de quotes empresarials a la Seguretat Social
en ERTOs
En determinats tipus d’ERTO vinculats a COVID19, el RDL 18/2021 estableix com a requisit per beneficiarse del màxim import de les exoneracions de les quotes empresarials de la Seguretat Social, que l’empresa
ofereixi accions formatives a les persones treballadores incloses a l’expedient, segons s’exposa als
següents apartats.
Les accions formatives s’hauran de desenvolupar per a cadascuna de les persones afectades per l’ERTO
entre l’1/11/2021 i el 28/2/2022, durant l’aplicació de la reducció de jornada o suspensió del contracte, o
en el temps de treball.
Tindran com a objectiu la millora de les competències professionals i l’ocupabilitat de les persones
afectades, i el termini per fer-les efectives finalitzarà el 30/6/2022.
El RDL 18/2021 marca un mínim d’hores de formació segons el nombre de treballadors/es a la plantilla.
El Servei Públic d’Ocupació verificarà la realització de les accions segons els requisits. En el cas que no es
compleixin, s’iniciaran expedients sancionadors i liquidatoris.
L’empresa no haurà de reintegrar els imports en el cas que acrediti la posada a disposició de les accions
formatives i hagi estat la persona treballadores qui no les hagi realitzat.
Les empreses tindran dret a un increment de crèdit per al finançament de les accions el l’àmbit de la
formació programada amb els següents imports:
D’1 a 9 persones treballadores: 425 euros per persona
De 10 a 49 persones treballadores: 400 euros per persona
De 50 o més persones: 320 euros per persona

A. ERTO per força major (ERTO vigents a 30/9/2021 i que s’han prorrogat posteriorment):
De les empreses i entitats amb ERTOs prorrogats, només podran gaudir d’exoneracions de quotes de
Seguretat Social si es troben en alguna de les següents situacions:
-

Les que pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació.
Aquests empreses han de tenir un CNAE dels previstos en l’Annex que contempla el RDL 30/2020.

-

Les que, sense tenir un CNAE dels previstos a l’Annex del RDL 30/2020, el seu negoci depengui,
indirectament i en la seva majoria, de les empreses a que es refereix l’apartat anterior, o que formin
part de la cadena de valor d’aquestes (facturació de mínim el 50% amb aquelles empreses durant el
2019).

Per a aquestes empreses i entitats, l’exoneració del pagament de la quota empresarial serà la següent:
a.

Empreses amb 10 o més persones treballadores a 29/2/2020:
40% si no es desenvolupen accions formatives
80% si es desenvolupen accions formatives
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b.

Empreses amb menys de 10 persones treballadores a 29/2/2020:
50% si no es desenvolupen accions formatives
80% si es desenvolupen accions formatives

B. ERTO per impediment d’activitat
Les empreses i entitats que vegin impedida la seva activitat com a conseqüència de restriccions o mesures
de contenció sanitària podran sol·licitar el 100% d’exoneració de les aportacions empresarials de
cotització a la Seguretat Social.
El període en el qual s’apliqui aquesta exempció es considerarà efectivament cotitzat per part de les
persones treballadores.

C. ERTO per limitació de l’activitat
Les empreses i entitats que vegin limitada la seva activitats com a conseqüència de restriccions o mesures
de contenció sanitària podran sol·licitar l’exoneració del pagament de la quota empresarial següent:
a.

Empreses amb 10 o més persones treballadores a 29/2/2020:
40% si no es desenvolupen accions formatives
80% si es desenvolupen accions formatives

b.

Empreses amb menys de 10 persones treballadores a 29/2/2020:
50% si no es desenvolupen accions formatives
80% si es desenvolupen accions formatives

El període en el qual s’apliqui aquesta exempció es considerarà efectivament cotitzat per part de les
persones treballadores.

D. ERTO per causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques vinculades a COVID19
Es podran aplicar les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social si són empreses o entitats
amb CNAE classificades a l’Annex del RDL 30/2020. L’exoneració aplicable serà la següent:
a.

Empreses amb 10 o més persones treballadores a 29/2/2020:
40% si no es desenvolupen accions formatives
80% si es desenvolupen accions formatives

b.

Empreses amb menys de 10 persones treballadores a 29/2/2020:
50% si no es desenvolupen accions formatives
80% si es desenvolupen accions formatives
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Normativa
Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social de la COVID-19.
Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de
l’ocupació
Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig, de mesures urgents de defensa de l’ocupació, la reactivació
econòmica i la protecció dels treballadors autònoms
Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la
recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

Prestació per atur a persones afectades per ERTO o aturada d’activitat
En què consisteix?
Es tracta d’una mesura extraordinària de protecció per atur per a persones afectades per ERTO o aturada
d’activitat per raons derivades de la COVID19.
La prestació podrà interrompre's per la reincorporació temporal de la persona treballadora a la seva
activitat. En aquest cas, l’empresa haurà de comunicar a l’Entitat Gestora la baixa de la persona
treballadora en la prestació extraordinària. Serà la persona treballadora l'obligada a comunicar la seva
baixa a l'Entitat Gestora si inicia un treball per compte propi o per compte d'altri en empresa diferent,
La prestació extraordinària podrà reprendre's prèvia sol·licitud de la persona treballadora que acrediti el
cessament involuntari en el treball per compte propi o trobar-se novament en situació legal de
desocupació.
La reducció de les prestacions consumides a partir de l’1/10/2020 no afectarà a les noves prestacions que
s’iniciïn a partir de l’1/1/2027.

Qui es pot beneficiar?
-

Persones amb contracte fixe discontinu o amb treballs fixes i periòdics
Quan les persones amb contracte fixe discontinu o amb treballs fixes i periòdics hagin estat incloses
en un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la
COVID19 o un ERTO per força major relacionada amb la COVID19 durant tot o part de l’any 2021,
podran accedir a mesures de protecció per atur quan deixin d’estar incloses a l’ERTO perquè s’hagi
finalitzat el període d’activitat.

-

Persones amb contracte fixe discontinu o indefinit a temps parcial
Podran accedir a la prestació extraordinària de protecció per atur les persones treballadores amb
contracte fixe discontinu o indefinit a temps parcial que, sense haver estat afectades per un ERTO,
durant l’última campanya haguessin vist interrompuda la seva activitat amb situació legal d’atur, tot
i que tinguin dret a una prestació contributiva.
També podran accedir-hi aquelles que esgotin la prestació contributiva abans del 28/2/2022.
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Serà compatible amb el treball per compte d’altri a temps parcial, amb deducció de la part
proporcional pel temps treballat.

Import i durada de la prestació
L’import de la prestació serà del 70% de la base reguladora de l’última prestació contributiva por atur que
s’hagi percebut la persona o bé de la base reguladora de la prestació contributiva.
La durada de la prestació podrà extendre’s fins al 28/2/2022.

Què ha detenir en compte l’empresa?
Les empreses a les quals s’hagi autoritzat la pròrroga de l’ERTO hauran de formular una nova sol·licitud
col·lectiva de prestacions per atur en el termini de 15 dies hàbils següents a l’1/11/2021 o a la data de
notificació si és posterior.
En el cas de nous expedients d’ERTO la sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur s’haurà de presentar
en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de la resolució o del certificat de silenci
administratiu.
Si la prestació s’interromp per la reincorporació temporal de la persona treballadora a la seva activitat,
l’empresa haurà de comunicar a l’Entitat Gestora la baixa de la persona treballadora en la prestació
extraordinària.
Serà requisit indispensable la presentació, per part de les empreses, d'una relació de les següents
persones treballadores, segons sigui procedent:
a)

Persones treballadores incloses a data de 30 de setembre de 2021 en l'ERTO, i les que es vagin a
prorrogar.
b) Persones treballadores en ERTO del començament de la seva aplicació.
El llistat es presentarà en el termini de cinc dies hàbils des del dia de la resolució expressa o per silenci
administratiu que estimi la sol·licitud de pròrroga o d'autorització, o des de la data en què es produeixi la
comunicació, segons sigui procedent en cada cas.
En el cas que es produeixin modificacions, l'empresa haurà de presentar un nou llistat amb la relació de
les noves persones treballadores que passin a estar incloses a l’ERTO.

Normativa
Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la
recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.
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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

Baixes mèdiques del personal que presta serveis en centres sanitaris o
socio-sanitaris
Segons el Reial decret llei 19/2020 de 26 de maig, i Reial decret llei 30/2021 de 2 de febrer, les prestacions
de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o socio-sanitària, inscrits
en els registres corresponents, i que en l’exercici de la seva professió, hagin patit el virus SARS-CoV2
durant qualsevol de les fases de la epidèmia, per haver estat exposats a aquest risc específic durant la
prestació de serveis sanitaris i socio-sanitaris, quan així s’acrediti pels serveis de Prevenció de Riscos
Laborals i Salut laboral, es consideraran derivats d’accident de treball, al entendre complerts els requisits
exigits en l’article 156.2.e) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovades pel Real Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
Aquesta previsió s’aplicarà als contagis del virus SARS-CoV2 produïts fins el mes posterior a la finalització
de l’estat d’alarma acreditant aquest extrem mitjançant el corresponent part d’accident de treball que
haurà d’haver estat expedit dintre del mateix període de referència.
En els casos de defunció, es considerarà que la causa és accident de treball sempre que la defunció
s’hagués produït dintre dels cinc anys següents al contagi de la malaltia i derivat d’aquesta, de conformitat
amb lo disposat a l’article 217.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
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L’assistència sanitària prestada a aquests treballadors durant la declaració de l’estat d’alarma, que fins a
la data d’entrada en vigor del Real Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, s’ha vingut considerant com a
derivada de contingència comú, mantindrà aquesta qualificació.
No obstant, una vegada reconeguda la contingència professional de la prestació en els termes abans
exposats, l’assistència sanitària, derivada de la recaiguda com a conseqüència del contagi del virus SARSCoV2 durant l’estat d’alarma, tindrà la naturalesa de contingència professional.

Mesures especials que les empreses han de posar a disposició dels
treballadors/res per evitar la Covid 19 en l’entorn laboral
Segons a resolució SLT/2071/2020, de 14 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en
matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de
Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà , les persones
titulars dels centres de treball, tant públic com privats, són responsables d’adoptar, entre altres, les
següents mesures en matèria de prevenció i higiene en els centres de treball:
1-Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball e
intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acords amb els protocols establerts
en cada cas
2-Posar a disposició dels treballadors/res aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats,
per la neteja de mans.
3-Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan allò no sigui possible, s’haurà de
proporcionar els equips de protecció adequats al nivell de risc.
4-L’ús de la mascareta és obligatori a l’entorn laboral d’acord a la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol,
per tant s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per la contenció de la Covid -19.
5- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o
usuaris, durant les franges horàries en les que es prevegi major afluència.
6- Potenciar l’ús del teletreball quan sigui possible per la naturalesa de la feina.

Treball a distància i Teletreball
La Llei 10/2021, de 9 de juliol, regula el treball a distància, que es presti en un període de referència de
tres mesos, amb un mínim del trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en
funció de la duració del contracte.
S’entendrà per:
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-Treball a distància: forma d’organització de treball o de realització de l’activitat laboral conforme a la qual
es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc escollit per aquesta, durant tota la seva
jornada laboral o part d’ella, amb caràcter regular.
-Teletreball: aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans
i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
-Treball presencial: aquell treball que es presta en el centre de treball o en lloc determinat per l’empresa.

Limitacions treball a distància i teletreball
En els contractes de treball amb menors i en els contractes en pràctiques i per la formació i l’aprenentatge,
només cabrà un reforç de treball a distància que garanteixi, com a mínim, un percentatge del 50% de
prestació de serveis presencials, sense perjudici del desenvolupament telemàtic, en el seu cas, de la
formació teòrica vinculada en aquests últims.
Característiques del treball a distància
1-Voluntarietat i acord del treball a distància
Serà voluntari per a la persona treballadora i per a l’empleador/a i requerirà la signatura d’un acord de
treball. La negativa de la persona treballadora a treballar a distància, no seran causa justificada de
l’extensió de la relació laboral ni la modificació substancial de les condicions de treball. La decisió de
treball a distància des d’una modalitat de treball presencial, serà reversible per a l’empresa i per la
persona treballadora.
2-Obligacions formals de l’acord de treball a distància
L’acord del treball a distància s’haurà de realitzar per escrit. Aquest acord podrà estar incorporat al
contracte de treball inicial o realitzar-se en un moment posterior, però en tot cas s’haurà formalitzar-se
abans que s’iniciés el treball a distància.
3-Contingut de l’acord de treball a distància
Serà contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància, el següent:


Inventari de mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament de treball a distància
concertat, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període
màxim per la renovació d’aquests.



Enumeració dels costos que poguessin tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a
distància, així com forma de quantificar la compensació que obligatòriament ha d’abonar
l’empresa i moment, i forma per realitzar la mateixa, que es correspondrà, d’existir, amb la
previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d’aplicació.



Horari de treball de la persona treballadora i dintre d’aquest, en el seu cas, regles de
disponibilitat.



Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, en el seu cas.



Centre de treball de l’empresa al que queda adscrit la persona treballadora a distància i on, en
seu cas, desenvolupa la part de la jornada de treball presencial.
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Lloc de treball a distància escollit per la persona treballadora pel desenvolupament del treball a
distància.



Duració de terminis de preavís per a l’exercici de les situacions de reversibilitat, en el seu cas.



Mitjans de control empresarial de l’activitat.



Procediment a seguir en cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el
desenvolupament normal de treball a distància.



Instruccions dictades per l’empresa, en matèria de protecció de dades, específicament
aplicables en el treball a distància.



Instruccions dictades per l’empresa, sobre seguretat de la informació, específicament aplicables
al treball a distància.



Duració de l’acord de treball a distància.

4-Modificació de l’acord de treball a distància i ordenació de prioritats


La modificació de les condicions, deurà ser objecte d’acord entre l’empresa i la persona
treballadora, formalitzant ‘se per escrit amb caràcter previ a la seva aplicació.



Les persones que realitzin treball a distància des de l’inici de la relació laboral durant la totalitat
de la seva jornada, tindran prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen total o parcialment
de manera presencial.



Els convenis o acords col·lectius podran establir els mecanismes i criteris per els quals la persona
desenvolupa treball presencial poden passar a treball a distància o a l’inrevés, així com
preferències vinculades a determinades circumstàncies, com les relacionades amb formació,
promoció, estabilitat, o d’altres.

Drets de les persones treballadores a distància
1-Drets a la carrera professional:


Dret a la formació: les empreses hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir la
participació efectiva en les accions formatives de les persones que treballin a distància, en els
termes equivalents a les de les persones que presten serveis en el centre de treball de l’empresa,
havent d’atendre el desenvolupament d’aquestes accions, en el possible, a les característiques
en la seva prestació de serveis a distància. L’empresa ha de garantir a les persones que treballen
a distància a la formació necessària per a l’adequat desenvolupament de la seva activitat tant en
el moment de formalitzar l’acord de treball a distància com quan es produeixin canvis en els
mitjans o tecnologies utilitzades.



Dret a la promoció professional: Les persones que treballen a distància tindran dret, en els
mateixos termes que les que presten serveis de forma presencial, havent l’empresa d’informar a
aquestes de manera expressa i per escrit, de les possibilitats d’ascens que es produeixi, ja que es
tracti de llocs de desenvolupament presencial o a distància.

2-Drets relatius a la dotació i manteniment de mitjans i l’abonament i compensació de costos:


Dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines: les persones que treballen a
distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l’empresa de tots els
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mitjans, equips i eines pel desenvolupament de la seva activitat, de conformitat amb l’inventari
incorporat a l’acord referit anteriorment. També es garanteix l’atenció precisa en el cas de
dificultats tècniques, especialment en el cas de teletreball.


Dret a l’abonament i compensació de costos: El desenvolupament del treball a distància haurà
de ser compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona
treballadora dels costos relacionats amb els equips, eines i mitjans vinculats a la seva activitat
laboral.

3-Drets amb repercussió en el temps de treball


Drets a l’horari flexible en els termes de l’acord: De conformitat amb els termes establerts en
l’acord de treball a distància i la negociació col·lectiva, respectant els temps de disponibilitat
obligatòria i la normativa sobre el temps de treball i descans, la persona que desenvolupa treball
a distància, podrà flexibilitzar l’horari de prestació de serveis establerts.



Dret al registre horari adequat: El sistema de registre horari haurà de reflectir el temps que la
persona treballadora realitza el treball a distància dedicat a la seva activitat laboral, sense
perjudici de la flexibilitat horària, i s’haurà d’incloure, entre d’altres, el moment d’inici i
finalització de la jornada habitual.

4-Drets a la prevenció de riscos laborals
Les persones que treballen a distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i
salut en el treball. L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva del treball a distància
hauran de tenir en compte els riscos característics en aquesta modalitat de treball, posant especial atenció
en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular, haurà de tenir-se en compte la
distribució de la jornada, en els temps de disponibilitat i la garantia dels descansos i desconnexions durant
la jornada.
5-Drets relacionats amb l’ús dels mitjans digitals
Es garantirà adequadament el dret a la intimitat i a la protecció de dades, segons els termes establerts en
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
6-Dret a la desconnexió digital
Les persones que treballen a distància, especialment en teletreball, tenen dret a la desconnexió digital
fora del seu horari de treball. El deure empresarial de garantir la desconnexió comporta una limitació de
l’ús dels mitjans tecnològics de comunicació empresarial i de treball durant els períodes de descans, així
com el respecte a la duració màxima de la jornada. L’empresa haurà d’elaborar una política interna
dirigida a persones treballadores, incloses als que ocupen llocs directius, en la qual definiran les modalitats
de l’exercici del dret de desconnexió.
7-Drets col·lectius


Les persones que treballen a distància tenen dret a exercir els seus drets col·lectius amb el mateix
contingut i abast que la resta de persones treballadores del centre al qual estan adscrites.



L’empresa hi haurà de subministrar a la representació legal de les persones treballadores amb
els elements pel desenvolupament de la seva activitat representativa, quan sigui compatible amb
la forma de prestació del treball a distància.
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Haurà de garantir-se que les persones treballadores a distància puguin participar de manera
efectiva en les activitats organitzatives o convocades per la seva representació legal o per la resta
de persones treballadores en la defensa dels seus interessos laborals.

Facultats d’organització, direcció i control empresarial en el treball a distància


Les persones treballadores, en el desenvolupament del treball a distància, hi hauran de complir
les instruccions que s’hagin establert per part de l’empresa en el marc de la legislació sobre
protecció de dades. També han de complir les instruccions sobre seguretat de la informació
específicament fixades per l’empresa, prèvia informació a la seva representació legal, en l’àmbit
del treball a distància.



Les persones treballadores hi hauran de complir les condicions e instruccions d’ús i conservació
establertes en l’empresa en relació amb els equips o útils informàtics.



L’empresa podrà adoptar mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar
el compliment per les persones treballadores de les seves obligacions i deures laborals, incloure
la utilització de mitjans telemàtics, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració
deguda a la seva dignitat i tenint en compte, si escau, la capacitat real dels treballadors amb
discapacitat.

El treball a distància en la negociació col·lectiva


Els convenis o acords col·lectius podran establir, en atenció a l’especificitat de l’activitat concreta
en el seu àmbit, la identificació dels llocs de treball i funcions susceptibles de ser realitzades a
través del treball a distància, les condicions d’accés i desenvolupament de l’activitat laboral
mitjançant aquesta modalitat, la duració màxima del treball a distància, així com continguts
addicionals en l’acord de treball a distància i quantes altres qüestions es consideren necessari
regular.



Els convenis o acords també podran regular una jornada mínima presencial en el treball a
distància, l’exercici de la reversibilitat en el treball en els locals de l’empresa, un percentatge o
període de referència inferiors als fixats a la Llei 10/2021, de 9 de juliol, a efectes de qualificar
com «regular» aquesta modalitat d’execució de l’activitat laboral, un percentatge de treball
presencial dels contractes formatius diferent del previst en el mateix, sempre que no sigui amb
menors d’edat, així com les possibles circumstàncies extraordinàries de modulació del dret de
desconnexió.

*Les previsions contingudes en el Llei 10/2021, de 9 de juliol no seran d’aplicació al personal laboral al
servei de les Administracions Públiques, que es regirà en aquesta matèria per la seva pròpia normativa
específica.
**El treball a distància implantat excepcionalment en aplicació a l’article 5 del Reial Decret-llei 8/2020, de
17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la Covid-19, i
mentre aquestes es mantinguin, continuaran resultant d’aplicació la normativa laboral ordinària. En tot
cas les empreses estaran obligades a dotar de mitjans, equips, eines i consumibles que exigeixin el
desenvolupament del treball a distància, així com el manteniment que resulti necessari. Si escau, la
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negociació col·lectiva establirà la forma de compensació dels costos derivats per la persona treballadora
d’aquesta forma de treball a distància, si existeixi i no haguessin estat compensades.
Les diferents administracions competents demanen utilitzar l’ús del teletreball sempre que sigui possible.

Normativa
Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància
Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància
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Finançament
Préstecs i crèdits
ICF – Institut Català de Finances
ICF – Avalis Liquiditat per a Pimes
L’ICF ofereix una línia de crèdit per millorar la liquiditat de les pimes a conseqüència de la situació derivada
de la COVID-19, 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 100% del risc creditici de
cada operació. Aquest finançament, destinat a pimes, ha d’estar vinculat a noves necessitats de liquiditat
i al manteniment de llocs de treball.
Aquestes són les entitats a les que es pot sol·licitar el préstec amb l'aval del 100% d'Avalis de Catalunya:
Caixabank, Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Cajamar, Caixa Enginyers, Caixa
d’Arquitectes i l'ICF.

Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-avalis-liquiditat-covid-19

ICF Eurocrèdit - COVID-19
L’ICF ha publicat aquesta nova línia de préstecs en condicions preferents per a les petites i mitjanes
empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19, per imports entre 250.000€ i
2.000.000€.
Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al
finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc
del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.
Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19/

ICF Crèdit - COVID-19
Compta amb dues línies de finançament:


Préstecs per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de
la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions. L’import dels préstecs pot ser de 500.000€
i fins a 2,5M€



Avals davant les altres entitats financeres per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a
conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. L’import de l’aval és de com a màxim el 80% del
nominal i entre 1M€ i 5M€.

Tornar a l’índex de continguts | 38

COVID19 - MESURES IMPACTE ECONÒMIC
GAVAIMPULSA.INFO

El termini de les dues línies, és de fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins
a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta.

Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19-avals

ICF crèdits COVID19 – Avals
Aval davant les altres entitats financeres per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a
conseqüència de la situació derivada de la COVID-19.
L’aval serà com a màxim el 80% del nominal i entre 1M€ i 5M€.

Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-credit-covid-19-avals

ICF Cultura liquiditat
S’han habilitat préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per
la situació derivada de la COVID-19.
L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El
Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe
d’elegibilitat corresponent.
L’import pot ser entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.
Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-cultura-liquiditat

ICF Mitjans liquiditat
Consisteixen en préstecs per facilitar la liquiditat a mitjans de comunicació catalans afectats per la situació
derivada de la COVID-19. Aquesta línia es destina a avançar l'import de les subvencions que el
Departament de la Presidència atorgui als beneficiaris.
L’import podrà ser entre 10.000€ i 700.000€.

Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-mitjans-liquiditat
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ICF Sector Primari Liquiditat
Préstecs per facilitar la liquiditat a persones autònomes i empreses del sector primari que hagin estat
afectades per la situació derivada de la COVID-19.
Els imports podran estar compresos entre 15.000€ i 100.000€.

Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-sector-primari-liquiditat

ICF Clústers Liquiditat
Préstecs per facilitar la liquiditat als clústers integrants del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ que
hagin estat afectats per la situació derivada de la COVID-19.
L’import podrà ser entre 20.000€ i 100.000€.
Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-clusters-liquiditat

ICF Restauració i Comerç
Préstecs per facilitar la liquiditat a autònoms/es i microempreses del sector de la restauració i petit
comerç afectats/ades pel tancament dels establiments a causa de la COVID-19.
L’import podrà ser de 15.000€ + costos de risc i mutualitat d'Avalis.
Per a més informació:
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/avalis-icf-restauracio-i-comerc

ICF Impuls Industrial
En que consisteix?
Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió i circulant adreçada a l'impuls
de la indústria catalana per als anys 2021 i 2022.
El termini d'execució de les actuacions subvencionables és des de l'1 de gener de 2021 fins a un màxim
dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
Qui es pot beneficiar?
Empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que
siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris següents:
1.

Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici
la seva facturació hagi estat de fins a 40 milions d'euros.
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2.

Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25% durant els dos dels
darrers exercicis.

3.

Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria
industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l'àmbit
metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

4.

Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d'instal·lacions
productives objecte de processos de tancament o deslocalització.

5.

Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la
reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.

6.

Empreses que impulsin un projecte d'inversió que comporti la creació o el manteniment d'ocupació
amb el compromís de no aplicar cap expedient d'extinció per causes objectives en els pròxims tres
anys.

7.

Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l'increment de la seva capacitat productiva
respecte de la de l'any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres
anys.

8.

Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de
producte.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representi més
del 50% de la seva xifra de negoci.
Als efectes d'aquesta convocatòria es considerarà PIME l'empresa que ocupi menys de 250
treballadors/ores i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi els 50 milions d'euros o el seu balanç
general anual no excedeixi els 43 milions d'euros.

Préstecs per a pimes:
Import:


Per a circulant: entre 100.000€ i 500.000€.



Per a inversió: entre 100.000€ i 2M€, i fins al 80% de la inversió.

Termini:


Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.



Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,25%.
Garanties: a determinar en funció del projecte, amb un màxim del 20% de l'import formalitzat.
Les operacions aprovades comptaran amb una garantia del 80% del risc viu per part del Departament
d’Empresa i Coneixement.
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Préstecs per a grans empreses:
Import:


Per a circulant: entre 200.000€ i 1M€.



Per a inversió: entre 200.000€ i 3M€, i fins al 80% de la inversió.

Termini:


Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.



Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,25%.
Garanties: a determinar en funció del projecte, amb un màxim del 30% de l'import formalitzat.
Les operacions aprovades comptaran amb una garantia del 70% del risc viu per part del Departament
d’Empresa i Coneixement.

Més informació i sol·licituds
El termini de presentació és des del 16 d’abril de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 o fins a exhaurir
el pressupost.
Podeu trobar més informació i iniciar el tràmit al següent ENLLAÇ.

Normativa
Ordre EMC/51/2021, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts
en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de la indústria
catalana.
Resolució EMC/1037/2021, de 29 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d'ajuts en
forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió i circulant adreçada a l'impuls de la indústria
catalana per als anys 2021 i 2022.

ICO – Instituto de Crédito Oficial
Línies ICO per a empreses i persones emprenedores
ICO ha augmentat el pressupost per a les línies existents de finançament per a persones autònomes i
empreses.
Podeu accedir a més informació a https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
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Línia d’Avals
ICO va aprovar en el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, les condicions i requisits per aquestes línies
d’avals, amb una dotació de 100.000 milions d’euros, amb l’objectiu de facilitar la concessió de préstecs
a empreses i persones autònomes que ho necessitin per a cobrir el seu circulant, el pagament de factures
o d’altres conceptes.
L’Estat cobreix el 80% del risc en el cas de nous préstecs, el 70% en el cas de les renovacions de préstecs
i el 60% en el cas de qualsevol crèdit a la resta d’empreses.
Aquesta línia es gestionarà per l’ICO, a través de les entitats financeres adherides.

Per a més informació:
https://www.ico.es/web/ico/linea-de-avales
Preguntas y respuestas Líneas de Avales

Crèdit ICO per al sector turístic
AMPLIAT EL PRESSUPOST
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.
Per a més informació: https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-

Microbank - Microcrèdits per a persones emprenedores
L’Ajuntament de Gavà disposa d’un conveni de col·laboració amb MicroBank de CaixaBank, per afavorir
l'accés al finançament a les persones emprenedores que no disposen d’avals i garanties suficients per
poder demanar un préstec tradicional a una entitat bancària.
Microbank desenvolupa l’activitat de concessió de préstecs sense garantia real, amb la finalitat de
finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions
econòmiques i socials, tenen dificultats d’accés al finançament bancari tradicional.
Aquests microcrèdits tenen per objecte petits projectes de quantia reduïda, tot afavorint la igualtat
d’oportunitats d’homes i dones, joves, nous residents i discapacitats així com amb especial atenció als
col·lectius més desfavorits.

Per a més informació:
https://www.microbank.com/aplnr/productos/microcreditos/emprendedores/negociosConvenio_es.ht
ml#
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Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses i entitats dels
àmbits culturals
En què consisteix?
Ajuts en forma de garantia per cobrir el risc de les operacions de préstec que es formalitzin amb l'Institut
Català de Finances per a projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió o
exhibició de béns o serveis culturals, en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament de
Cultura, l'Institut Català de les Empreses Culturals i l'Institut Català de Finances per al finançament
d'empreses i entitats dels àmbits culturals. Podeu accedir al conveni al següent ENLLAÇ.
Els ajuts s'articulen en les modalitats següents, en funció de l'objecte del préstec:
a) Garantia per a préstecs destinats a projectes no motivats per la crisi provocada per la pandèmia de la
COVID-19:
a.1) Projectes que requereixin inversions en actiu fix amb l'objectiu de millorar la competitivitat i
inversions relatives a l'adquisició d'actius immaterials; als processos de recerca, desenvolupament i
innovació; a l'adquisició de béns mobles; a la modernització d'equipaments tecnològics; als processos de
fusió o concentració empresarial; al desenvolupament de noves línies de negoci; a l'ampliació de mercats;
a la digitalització de models de negoci, productes i serveis, i a la millora de la sostenibilitat ambiental.
a.2) Projectes que necessitin actiu circulant per al funcionament correcte de la seva activitat habitual.

b) Garantia per a préstecs destinats a projectes que necessitin actiu circulant per al funcionament correcte
de la seva activitat habitual a causa de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 (tram ICF Cultura
liquiditat).

Qui es pot beneficiar?
Empreses privades i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades per
administracions públiques i que duguin a terme les activitats en els àmbits següents:
a) En l'àmbit audiovisual:
a.1) Empreses productores independents
a.2) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d'una sala d'exhibició cinematogràfica a
Catalunya.
a.3) Empreses distribuïdores independents.
a.4) Empreses i entitats organitzadores de festivals o mostres audiovisuals.
b) En l'àmbit de les arts visuals:
b.1) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de galeries d'art ubicades a Catalunya.
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b.2) Empreses constituïdes com a galeries d'art que tinguin com a activitat principal l'exposició oberta al
públic
d'obres d'art amb finalitat comercial, tinguin o no un espai propi d'exposició.
c) En l'àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre):
c.1) Empreses productores d'espectacles d'arts escèniques.
c.2) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ
ubicades a Catalunya.
c.3) Empreses distribuïdores d'espectacles d'arts escèniques.
d) En l'àmbit de la cultura digital:
d.1) Empreses del sector dels videojocs de contingut cultural.
d.2) Empreses i entitats organitzadores de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments a Catalunya,
així com espais expositius, que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut
cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives.
d.3) Empreses productores de podcasts de contingut cultural en català o occità.
d.4) Empreses responsables de plataformes digitals de difusió de productes culturals.
d.5) Empreses productores de projectes artístics i culturals en formats innovadors com la realitat virtual,
la realitat augmentada, la intel·ligència artificial, l'ús de blockchain o d'altres que puguin sorgir.
e) En l'àmbit de la música:
e.1) Empreses discogràfiques que es dediquin a la producció, l'edició discogràfica i videogràfica, la
promoció i la distribució d'enregistraments musicals, amb independència del suport, físic o digital, i del
format.
e.2) Empreses i entitats que constitueixin formacions musicals estables.
e.3) Empreses i entitats que es dediquin a activitats de promoció de la música, de caràcter professional,
en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.
e.4) Empreses i entitats que es dediquin a la contractació artística dels concerts que formen part de les
programacions fetes de música en viu de caràcter professional.
e.5) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de música ubicades a Catalunya.
f) En l'àmbit del llibre:
f.1) Empreses i entitats editorials de llibres i de partitures.
f.2) Empreses que es dediquin, exclusivament o principalment, a la venda de llibres al client final en
establiments oberts al públic ubicats a Catalunya.
g) En l'àmbit de la premsa: Les empreses i entitats editores de publicacions periòdiques en català o occità
amb contingut majoritàriament cultural.
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h) Empreses i entitats que duguin a terme activitats que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o
l'increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits relacionats anteriorment.

Quantia dels ajuts en forma de garantia
L'Institut Català de les Empreses Culturals assumeix la garantia següent:
a) Per a préstecs destinats a projectes no motivats per la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19,
la garantia és de fins al 80% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l'Institut Català de Finances,
amb un límit màxim equivalent al 80% de l'import del préstec.
b) Per a préstecs destinats a projectes que necessitin actiu circulant per al funcionament correcte de la
seva activitat habitual a causa de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, la garantia és de fins
al 100% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l'Institut Català de Finances, amb un límit màxim
equivalent al 100% de l'import del préstec.
Per a les dues modalitats, cal determinar l'equivalent de subvenció bruta que es concedeix a la persona
beneficiària de l'ajut, i aquest import ha de constar a la resolució de concessió de l'ajut.
2. Les característiques dels préstecs i la seva formalització i el seu desemborsament consten al conveni
que esmenta la base 1.1.

Més informació i presentació de sol·licituds
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resolen per ordre
d'entrada al registre telemàtic.
Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament a la Seu electrònica de l'Institut Català de
Finances (www.icf.cat). Aquesta sol·licitud és conjunta per al préstec i l'ajut en forma de garantia.
El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 4 de novembre del 2021.

Normativa
RESOLUCIÓ CLT/1505/2021, de 14 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell
d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que
han de regir la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses i entitats dels àmbits
culturals.
RESOLUCIÓ CLT/2224/2021, de 13 de juliol, de convocatòria, en règim de concurrència no competitiva,
dels ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses i entitats dels àmbits culturals.
RESOLUCIÓ CLT/3006/2021, de 4 d'octubre, per la qual es modifica el període per presentar sol·licituds a
la convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, dels ajuts en forma de garantia per al
finançament d'empreses i entitats dels àmbits culturals.
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Fons de recapitalització d'empreses afectades per la COVID-19
En què consisteix?
El Consell de Ministres va aprovar en el Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures
extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 la creació
del Fons de recapitalització d’empreses afectades per la COVID-19.
Aquest fons té per objectiu enfortir i recuperar d'una forma àgil i eficaç la solvència d'empreses de mitjana
grandària de qualsevol sector amb un import net de la xifra de negocis d'entre 15 i 400 milions d'euros a
nivell consolidat i que, no tenint problemes de viabilitat amb anterioritat a la crisi del COVID-19 i sent
viables a mitjà i llarg termini, s'estan veient afectades pels efectes de la pandèmia en els seus balanços i
en els seus mercats. Amb l'enfortiment de la solvència es contribuirà, a més, a assegurar els llocs de
treball, mantenir i potenciar el teixit productiu i fomentar la competitivitat de l'economia espanyola.

Qui se’n pot beneficiar?
Empreses de mitjana dimensió que, fins i tot en el cas de travessar dificultats financeres temporals,
resulten viables per disposar d'un pla de mig/llarg termini factible i un model de negoci viable.

Requisits


Que l'empresa sol·licitant del suport pateixi les dificultats citades.



Que no tenia problemes de viabilitat abans de la COVID-19.



Que al seu judici, després de l'oportuna anàlisi de viabilitat i risc, resulta viable a futur i reuneix tots
i cadascun dels requisits d'elegibilitat prevists en el present Acord.

L'anàlisi prèvia de viabilitat i risc al qual se supedita la concessió del suport públic temporal valorarà les
eventuals reestructuracions de deute que l'empresa potencialment beneficiària hagi realitzat, incloses les
previstes en els articles 7, 8 i 9 del reial decret llei, en la mesura en què millorin el seu perfil de riscos i
contribueixin a la seva viabilitat.

Sol·licitud
L'inici del procediment per a la utilització del Fons se supedita al fet que hagi existit prèviament sol·licitud
expressa per escrit de l'empresa dirigida a la Gestora, sense perjudici del que es preveu en la disposició
transitòria primera del reial decret llei en relació amb els expedients traslladats per SEPI.
Es podrà sol·licitar a partir del 28 de juny de 2021 a la plataforma habilitada al web de COFIDES, que és
l’empresa que gestionarà aquests fons estatals.
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Tipus d'instruments
Les operacions de suport públic temporal finançades amb càrrec al Fons podran prendre forma de:


Qualsevol instruments de capital i/o híbrids de capital. En particular, a títol enunciatiu i no limitatiu,
podrà consistir en la concessió de préstecs participatius, en la subscripció/adquisició d'accions o
participacions socials o qualsevol altre instrument de capital. Els préstecs participatius no tindran
una durada superior a vuit anys, a comptar des de la creació del Fons.



Com a complement als instruments de capital i/o híbrids de capital recollits en l'apartat anterior,
qualssevol altres facilitats creditícies, com ara l'atorgament de préstecs o la subscripció de deute,
ordinària o subordinada, assegurada o sense garanties. La durada màxima d'aquestes facilitats de
crèdit serà de sis anys des del primer desemborsament i podran cobrir necessitats d'inversió o de
capital circulant.

Més informació
Tota la informació i la guia per al procediment de sol·licituds es pot consultar a la web de COFIDES.

Normativa:
Resolució de 15 de juny 2021, de la Secretaria d’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de
Ministres de 15 de juny de 2021, per qual s’estableix el funcionament el Fons de recapitalització
d’empreses afectades per la COVID-19
Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial
en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs
concedits per CCAA i ens locals
El RD-L 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
fer front al COVID-19 contempla la possibilitat d’ajornar el calendari de reemborsament de préstecs
concedits per Comunitats Autònomes i Ens locals.

En què consisteix?
Es refereix a la possibilitat de sol·licitar l’ajornament del pagament de principal i/o interessos dels crèdits
o préstecs financers concedits per una Comunitat Autònoma o Ens local en el que resta de 2020.
No serà aplicable a préstecs participatius, operacions de capital de risc, instruments de cobertura,
derivats, subvencions, avals financers i, en general, qualsevol operació de caràcter financer que no s'ajusti
a préstecs financers en termes de mercat.
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L'ajornament podrà ser concedit per l'òrgan concedent de l'Administració prestadora, previ informe
favorable de la conselleria o regidoria competent. El termini màxim per a la resolució del procediment i la
seva notificació és d’1 mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud. Si transcorregut aquest
termini l'òrgan competent no hagués notificat la resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud. Des de
la sol·licitud de l'ajornament fins a 15 dies després de la seva resolució expressa o presumpta seran
inaplicables les clàusules de venciment anticipat vinculats a l'impagament dels venciments del préstec.
L'estimació de la sol·licitud portarà la modificació del calendari de reemborsaments, respectant el termini
màxim del préstec, podent ser objecte de fraccionament les quotes ajornades. Aquestes quotes ajornades
reportaran el tipus d'interès fixat per al préstec o crèdit objecte de l'ajornament. En cap cas, s'aplicaran
despeses ni costos financers.

Qui pot accedir?
Les empreses i treballadors/ores autònoms/es que siguin prestataris de crèdits o préstecs financers de
titularitat d’una Comunitat Autònoma o Ens local.
Es requereix la crisi sanitària provocada pel COVID-19 o les mesures adoptades per a pal·liar la mateixa
hagin originat en aquestes empreses o persones autònomes períodes d'inactivitat, reducció significativa
en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o
impedeixi atendre el pagament.

Com s’ha de realitzar la sol·licitud?
La sol·licitud haurà d'efectuar-se sempre abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari
i haurà de ser estimada de manera expressa per l'òrgan que va dictar la resolució de concessió.
Si els préstecs financers s'han concedit en el marc de convenis amb entitats de crèdit, qualsevol
ajornament o modificació es realitzarà d'acord amb aquestes entitats
La sol·licitud haurà d’incorporar:
a)

Una memòria justificativa que acrediti la insuficiència de recursos ordinaris o dificultat greu per
a atendre el pagament dels venciments. Cal incloure un estat dels comptes just abans de la crisi
sanitària, una explicació qualitativa i quantitativa de com s'ha produït aquesta afectació, la seva
valoració econòmica i financera, pla d'actuació per a pal·liar aquests efectes. Podrà incloure's
qualsevol document que s'ajusti a dret que acrediti la insuficiència o dificultat greu.
L'Administració afectada podrà aprovar un formulari normalitzat de la sol·licitud i una altra
documentació annexa.

b) Una declaració responsable de què l'empresa està al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, que no té deutes per reintegraments d'ajudes o préstecs amb
l'Administració, i que ha complert, en el seu cas, amb les seves obligacions de presentació de
comptes davant el Registre Mercantil.
c)

Declaració responsable de què es respecten els límits d'intensitat d'ajuda permesos i resta de
regulació establerta per la normativa comunitària en matèria d'ajudes d'Estat.
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Ajuts amb els préstecs concedits en el Programa Emprendetur
El Govern estatal ha ajornat fins a l’1/4/2022 el termini per al pagament sense penalització dels interessos
i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme en relació als
projectes i actuacions corresponents al programa Emprendetur (Emprendetur I+D+i, Emprendetur Joves
Emprenedors i Emprendetur Internacionalització).

Normativa
Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front a la COVID-19.
Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial
en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Línia de crèdit de CESCE per a empreses internacionalitzades
El govern estatal ha creat un línia extraordinària de cobertura per a crèdits de circulant en el marc de la
crisi provocada per la COVID-19. Aquesta estarà gestionada per la Companyia Espanyola d’Assegurances
de Crèdit a l’Exportació – CESCE.
Aquesta línia va adreçada a empreses internacionalitzades o en procés d’internalització que hagin vist
afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la COVID-19, i que s’enfrontin a un problema de
liquiditat o manca d’accés al finançament.
Per a més informació, podeu accedir al següent ENLLAÇ.

Línia d'avals per a inversions
El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per
entitats financeres supervisades a empreses i persones autònomes per a la realització de noves inversions.
Resta pendent la definició de les condicions, requisits i termini de presentació de la sol·licitud per part
d’un Acord de Consell de Ministres.

Per a més informació
Per a més informació podeu accedir al següent ENLLAÇ.

Normativa
Reial Decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica
i l’ocupació.
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Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques
Què és?
A través del Ministeri d'Hisenda, es crea un Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques per
reforçar la solvència empresarial mitjançant:
préstecs participatius
deute subordinat
subscripció d'accions
o altres instruments de capital

Qui es pot beneficiar?
Les empreses no financeres que travessin severes dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19 i que siguin considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o
regional, entre altres motius, pel seu sensible impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la
seguretat, la salut de les persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva contribució al bon
funcionament dels mercats. Les operacions amb càrrec al Fons es duran a terme prèvia sol·licitud per part
de l'empresa interessada.

Per a més informació
Per a més informació podeu accedir al següent ENLLAÇ.

Normativa
Reial Decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica
i l’ocupació

Altres Ajuts privats
Mesures de suport de Mapfre per a Pimes i Persones autònomes
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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Recursos
Servei d’atenció digital a les empreses, persones autònomes i
professionals
La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya ofereix un
servei d’atenció digital a les empreses, persones autònomes 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
La Finestreta Única empresarial pretén amb aquest servei oferir una atenció personalitzada a través dels
següents canals:
-

Canal Empresa, portal únic de serveis i tràmits per empreses, autònoms i professionals, que conté el
detall de les mesures i es va actualitzant:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

-

Bústia de contacte, els diferents col·lectius poden fer arribar les seves consultes i dubtes als que
proporcionaran un resposta de manera ràpida i eficient

-

Canal de twitter: @FUEmpresacat

Per a més informació:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesureseconomiques-per-fer-front-al-COVID-19

Recursos per a persones emprenedores i empreses davant la COVID-19
La Diputació de Barcelona davant la situació excepcional generada per la COVID-19, a través del Servei de
Teixit Productiu, facilita un recull de recursos a data 30 de març que afecten als àmbits: jurídic i fiscal,
econòmic i financer, d’organització i Recursos Humans, i de producció i/o prestació de serveis.
El contingut de l’eina s’anirà actualitzant properament davant la previsió d’anuncis i publicacions de noves
mesures en funció de les circumstàncies i novetats de l’estat d’alarma.
Per a més informació:
https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/-/recursos-per-a-persones-emprenedores-i-empresesdavant-la-covid-19

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.
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Aquesta eina proporciona recursos i serveis per pal·liar els efectes de la crisi en diferents àmbits, com
poden ser: productes EPIs, respiradors, impressió 3D, solucions desinfectants, teletreball, suport a la
manufactura, serveis de desinfecció, entre d’altres.
Marketplace disposa d’un cercador per facilitar la localització de la informació a nivell d’àrea geogràfica o
per productes concrets.
Per a 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

Banc d'eines digitals per a pimes, persones autònomes i ciutadania
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat a disposició de les pimes, persones
autònomes i ciutadania una pàgina web com a banc d’eines digitals que proporciona recursos, programari,
serveis i eines ofertes per diferents empreses del sector TIC, amb la finalitat d’ajudar al teixit empresarial
a aprofitar les eines tecnològiques per mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de la
COVID-19.
Aquest recurs té el nom de “L’oficina des de casa”. La web aglutina les iniciatives, productes i serveis
oferts per les empreses i les distribueix per categories (treball col·laboratiu, e-Learning, seguretat,
integradors, connectivitat, etc.) i cost (gratuït o amb descompte superior al 25%). D’aquesta manera,
l’empresa, autònom o persona o usuària pot cercar i accedir fàcilment al producte o servei que més
s’ajusta a la seva demanda, veure’n la descripció i conèixer les indicacions que ha de seguir per gaudir-ne.
Dins de la pàgina web “L’oficina des de casa”, s’hi poden trobar diferent recursos, des de sistemes i
aplicacions que permeten habilitar de forma ràpida i segura mitjans per poder treballar de forma remota,
eines i plataformes de treball col·laboratiu, recursos d’emmagatzematge al núvol i serveis
d’assessorament, suport tècnic i consultoria, entre d’altres.
Per a més informació:
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa/

Ajuda per posar el negoci on-line
Amb la iniciativa Dóna la volta al teu negoci diverses institucions han unit esforços per ajudar a què les
pimes i persones autònomes de Catalunya puguin assessorament i formació gratuïta, així com el suport
necessari per posar en marxa ràpidament els seus negocis en línia.
S’inclouen les següents accions:
-

Assessorament gratuït: Un/a consultor/a TIC resoldrà els dubtes i orientarà gratuïtament per
trobar la millor estratègia per al projecte.
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-

Solucions tecnològiques: Accés a eines digitals per al negoci. Per exemple, la creació gratuïta del
web o la botiga en línia i de les tres primeres mensualitats.
Promoció a Internet: Suport per trobar els millors canals i estratègies per promocionar el negoci
a les xarxes i arribar a la clientela.
Formació en línia, relacionada amb les vendes en línia i la transformació digital.

Per a més informació, podeu accedir al següent ENLLAÇ.

Relació de mesures econòmiques i socials per a empreses i persones
autònomes
La Generalitat de Catalunya ha habilitat un espai on recull de les mesures econòmiques i socials
per a empreses i persones autònomes.
Podeu accedir al següent ENLLAÇ.

Servei de cercador d’ajuts
El cercador d’ajuts i serveis FISUF d’ACCIO – Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat
de Catalunya, proporciona una eina de recerca d’informació relacionada amb els ajuts, subvencions,
finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses,
persones autònomes, professionals, i persones emprenedores.
Aquest recurs permet fer una cerca vers els ajuts adreçats a empreses i persones autònomes per fer front
a la crisi provocada pel coronavirus.
Enllaç al cercador d’ajut: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/

Recull mesures sòcio-econòmiques àrea metropolitana
L’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha creat un nou
recurs consistent en una pàgina web, on es recullen les mesures sòcio-econòmiques posades en marxa
des de les administracions i entitats d’àmbit supralocal, adreçades a empreses, persones emprenedores,
i ciutadania en general per fer front a l’esta d’alarma establert degut a la situació generada pel COVID-19.
Aquesta eina té l’objectiu de centralitzar, visibilitzar i facilitar l’accés als recursos, la informació i els serveis
que els ajuntaments, les administracions públiques i entitats han posat en marxa en el territori. Amb ella
es poden consultar les mesures socials i econòmiques que han pres els diferents agents del territori per
minimitzar els efectes de la crisi del COVID-19.
Aquest recurs és dinàmic i s’anirà actualitzant periòdicament.
Per a més informació: https://agenciaeconomica.amb.cat/serveis-per-empreses/covid-19
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Informació i recursos per a pimes, comerços i persones autònomes
La Secretaria General de Industria y PIME, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, ha habilitat un espai
a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació, suport i recursos per a pimes i
professionals autònoms.
La informació es classifica en quatre seccions:
-

Informació COVID-19; informació actualitzada dels diferents llocs oficials vers qüestions
relacionades amb el coronavirus COVID-19

-

Normativa; relació de mesures adreçades a les pimes i professionals autònoms adoptades pel
Govern com a conseqüència de la crisi del COVID-19, aquesta apareix per ordre cronològic

-

Finançament; informació actualitzada dels diferents programes i línies de recolzament a les
pimes i professionals autònoms

-

Capacitats; programes de formació oberts i en modalitat on-line

També inclou un cercador d’ajuts i incentius. Podeu accedir-hi al següent ENLLAÇ.
Per a més informació:
https://plataformapyme.es/es-es/InformacionPymes/Paginas/InfPymes.aspx

Banc de bones pràctiques. Mesures i accions dels ajuntaments del Baix
Llobregat
El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha creat un espai on es recullen les mesures i accions que estant
implementant els diferents ajuntaments del Baix Llobregat per pal·liar les conseqüències de la crisi
ocasionada pel COVID-19.
La informació es recull en les següents àrees:
- Administració electrònica
- Atenció a la ciutadania
- Econòmica
- Seguretat ciutadana
- Salut
- Social
- Teletreball
- Violència masclista

Per a més informació:
https://www.elbaixllobregat.cat/bbppcoronavirus
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Informació i recursos per a empreses i professionals del sector turístic
L’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, ha creat un espai adreçat a les empreses i
als i les professionals del sector turístic, amb l‘objectiu de facilitar informació d’interès i actualitzada.
En aquest espai hi trobareu els següents continguts:
-

Mesures econòmiques de suport al sector turístic

-

Documentació d’interès

-

Consultes i atenció a les empreses i professionals

-

Webs de referència

Per a més informació: http://act.gencat.cat/covid19/#ancla2

Certificat digital i signatura electrònica
Què és un certificat digital?
Un certificat digital, emès per una autoritat de certificació, us permet realitzar tràmits en línia amb plenes
garanties jurídiques davant de les administracions públiques.
A més d'identificar-vos, podeu signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la
signatura manuscrita.

Què vol dir signatura electrònica?
La signatura electrònica avançada és un mecanisme criptogràfic que garanteix al destinatari la
procedència i la integritat del document enviat per l'emissor. El xifrat de la informació assegura que
aquesta no ha estat manipulada per tercers abans d'arribar al seu destinatari. Amb l'ús de la signatura
electrònica avançada es garanteix que les credencials utilitzades són legítimes i determinen la voluntat
del signatari.

Per què és important tenir certificat digital?
El certificat digital és l'únic mecanisme d'identificació permès per fer ús dels serveis de tramitació
electrònica de la majoria d’administracions públiques. identificació.
L'ús de certificat és necessari per al lliurament de tots aquells formularis de sol·licitud que requereixen
identificació i/o signatura electrònica.

Quins tipus de certificats digitals hi ha?
Es poden fer servir tots els certificats digitals d'aquelles entitats de certificació reconegudes com a vàlides
per identificar els ciutadans i les empreses davant de les administracions públiques. Els més comuns són
els següents:


DNI electrònic https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
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Certificat CERES FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) http://www.cert.fnmt.es/
IdCAT https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
IdCAT Mòbil https://idcatmobil.seu.cat/

Les acreditacions poden ser com a:
 Persona física: La persona identificada actua a títol personal.
 Persona jurídica: l’ha de demanar la persona administradora o representant legal de l’empresa.

Com podeu aconseguir un certificat digital per internet i de manera no presencial?
Degut a l’estat d’alarma actual, que limita els tràmits presencials de validació de la identitat de les
persones, una de les maneres per poder aconseguir un certificat digital és obtenir l’idCAT Mòbil.
L’idCAT Mòbil és un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en
l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de
tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).
Per donar-vos d'alta per Internet i obtenir l’idCAT Mòbil heu d’accedir a https://idcatmobil.seu.cat i
necessiteu introduir les dades següents:
1.

DNI (Document Nacional d'Identitat) o TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger)

2.

TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei Català de la Salut)

3.

Telèfon mòbil

Heu d’acreditar la vostra identitat aportant el número i la data de caducitat del DNI o de la TIE, la data de
naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut.

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el
correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant
que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.
Per a més informació:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/
https://idcatmobil.seu.cat/
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Tràmits online a la Seu electrònica de la Seguretat Social
En què consisteix?
La Cl@ve PIN permet operar en la Seu Electrònica de la Tresoreria de la Seguretat Social sense necessitat
de personar-se a cap oficina, a través d’una plataforma de verificació per a la identificació i autentificació.
Algunes de les operacions disponibles són l’alta i baixa en el Règim Especial de Treballadors/ores
Autònoms/Autònomes, canvis de bases de cotització per a persones autònomes, canvis de dades
personals, certificat d’estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, sol·licitud de l’informe de la
vida laboral, etc.
Podeu accedir als tràmits que permet realitzar aquest sistema al següent ENLLAÇ.

Com fer la sol·licitud?
Cal sol·licitar l’alta en Cl@ve PIN a l’Agència Tributària que, un cop rebuda la sol·licitud, enviarà una carta
amb una invitació per correu postal amb les instruccions per a finalitzar el registre.
Podeu accedir a una guia del procés de registre al següent ENLLAÇ.
Podeu accedir a la sol·licitud de la carta d'invitació al següent ENLLAÇ.
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OCUPACIÓ
Centre de Serveis per a l’Ocupació – Rosa Luxemburg
El Centre de Serveis per a l'Ocupació - Rosa Luxemburg està obert al públic a partir del’1 de setembre en
el seu horari habitual: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i els dimarts i dijous de 15:30 h a 18:30 h. Les
atencions a persones que busquen feina es realitzaran imprescindiblement per cita prèvia i es poden
sol·licitar a través del web de l’Ajuntament de Gavà, al telèfon 93 263 91 20 o per correu electrònic
cso@gava.cat. Les atencions amb cita prèvia són els dimarts i dijous al matí i la tarda al Centre de Serveis
per a l’Ocupació.

Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE
93.619.09.98 - www.sepe.es

Call Center 932204749

Oficina de Treball del Servei Públic
d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya (OTG)OTG Gavà – 93 662
70 11
Atenció al públic
Actualment s’està procedint a la reobertura de les
oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) en la mesura que les fases de
situació de l’estat d’alarma ho permeten.
Les oficines obertes al públic realitzaran atenció
presencial, però sempre amb cita prèvia, ja que s’han
tancat les sales d’espera al públic.
Els serveis que oferiran i per als que es podrà
demanar cita prèvia, seran sempre els relacionats amb l’àmbit del SOC, a través del telèfon gratuït 900
800 046, (la persona que us atengui us facilitarà la cita prèvia, si la vostra oficina esta oberta al públic).
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També podeu escriure a la bústia de la vostra oficina que trobareu en aquest enllaç.
Però heu de tenir en compte el següent:







Solament atendran amb cita prèvia i per a tràmits relacionats únicament amb els serveis del SOC
La cita prèvia s’ha de sol·licitar al telèfon gratuït: 900 800 046, de dilluns a divendres i de 8 a 14
hores
Heu d’anar amb la mascareta
L’aforament serà limitat
No hi haurà sala d’espera
No podran entrar les persones acompanyants

Les consultes sobre prestacions i ajuts per desocupació s’han de continuar formulant al Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE), a través de la seva pàgina web.

Ofertes treball
Borsa de treball i ofertes temporals Servei Català de Salut
o

Borsa de treball

Borsa de treball Ensenyament
o Borsa departament educació
o Borsa personal docent

Borses de treball àmbit sociosanitari en empreses i entitats
o

https://www.accent-social.cat/es/bolsa-de-trabajo/

o

https://empleo.clece.es/

o

http://www.consorci.org/professionals/ofertes-de-treball

o

https://www.csi.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/

o

https://www.hacesfalta.org/

o

http://cido.diba.cat/oposicions/9980775/borsa-de-treball-de-places-de-personal-sanitariper-als-centres-residencials-datencio-a-la-gent-gran-del-municipi-ajuntament-de-santacoloma-de-cervello

o

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/professionals/borsa-treball/

o

https://abd.ong/ofertas-empleo/

o

https://www.uch.cat/ofertes-laborals-100/borsa-de-treball.html
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o

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/trabaja-con-nosotros

o

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

o

https://www.guttmann.com/ca/trabaja-institut-guttmann

o

https://www.mutuam.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros

o

https://www.barnaclinic.com/es/ofertas-trabajo/

Informació de les tramitacions del SOC i el SEPE
Em vull inscriure a l’atur, com ho puc fer?
A partir de la normalitat ja no hi ha mesures extraordinàries.
Si necessiteu/voleu tramitar la inscripció com a demandant d’ocupació, us heu d’inscriure com a
demandant d’ocupació a través del telèfon 900 800 046, de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores; o bé a
través d’aquest formulari.
Recordeu que és un tràmit imprescindible en cas de voler tramitar la prestació per desocupació i altres
prestacions i/o ajuts.

Haig de renovar la demanda d’ocupació, prestació o subsidi, com ho faig?
El dia 2 de juny de 2021 es torna a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d'ocupació que
les persones inscrites com a demandants d'ocupació han de fer de manera personal.
Aquest tràmit, durant el període d'emergència per la COVID-19 s'ha fet d'ofici per part del SOC.
A partir d'aquesta data, 2 de juny de 2021, les persones que vulguin continuar com a demandants
d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) hauran de fer la renovació personalment a
través d'algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites:


A través d'Internet al web del SOC



Telefònicament, trucant al 900 800 046



Presencialment a l'Oficina de Treball, sempre amb cita prèvia

Les persones inscrites al SOC com a demandant d'ocupació, dos dies abans de la data en què tinguin
assignada la renovació de la teva demanda, el SOC enviarà un SMS informatiu on dirà:


La data en què han de renovar.



El PIN que els hi permetrà renovar per internet (aquest número és el que sempre hauran
d'utilitzar per fer tràmits via Internet)
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En el cas que la persona ja disposi del document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO), la data
i el PIN és el que figura en aquest document.
Excepcionalment, les persones estrangeres que no tinguin informada en la seva demanda una autorització
de residència vigent hauran de contactar amb l'Oficina de Treball (telèfon 900 800 046, en horari de 8 a
14 i de dilluns a divendres no festius) per actualitzar la informació abans de poder renovar la seva
demanda d’ocupació. Les persones afectades rebran un SMS que les informarà d'aquesta circumstància.
IMPORTANT: L'enviament d'SMS és una mesura informativa excepcional que el SOC posa en marxa per
garantir que les persones inscrites puguin mantenir els seus drets després del període d’emergència
sanitària, i NOMÉS s’enviarà en la primera renovació.
Per més informació, consultar aquí

Per temes relacionats amb les prestacions i subsidis per desocupació, podeu contactar amb el SEPE
https://www.sepe.es/HomeSepe/

Com puc aconseguir el meu Document d’Actualització i Renovació de la
Demanda d’ocupació (Dardo)?
Podreu obtenir el document acreditatiu de la vostra inscripció en el SOC (DARDO) seguint les indicacions
següents:
1. Aneu a 'Tràmits per a les persones'
2. Cliqueu sobre l'opció “Obtenir documents relacionats amb la demanda d'ocupació”, i a continuació
s'obre el botó “Sol·licitar els documents”.
3. A continuació us demanarà el vostre DNI o NIE i una paraula de pas (PIN). Si en algun moment heu estat
inscrit al SOC, el PIN el trobareu al document DARDO anterior. Si és la primera vegada que us inscriviu, o
bé no disposeu d'un DARDO anterior, podeu obtenir el PIN a través de l’opció “Heu oblidat la paraula de
pas (PIN)?”
4. Per obtenir el PIN caldrà que mecanitzeu el vostre NIF o NIE i l'adreça de correu electrònic que vau
facilitar al SOC en el Formulari d'inscripció COVID-19.
Si tot és correcte i l'adreça de correu electrònic es correspon amb la que vau facilitar en el formulari
d'inscripció, se us enviarà el PIN a aquest mateix correu electrònic. Amb aquest PIN podreu obtenir el
vostre DARDO.

Inscripció Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Des de dimecres 14 d’octubre, a l’espai web del Sepe adreçat a la Garantia Juvenil s’ha habilitat una
nova aplicació per gestionar l’accés dels joves al servei del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Tornar a l’índex de continguts | 62

COVID19 - MESURES IMPACTE ECONÒMIC
GAVAIMPULSA.INFO

Per enviar la sol·licitud d’inscripció per primera vegada, es podrà realitzar a través de l’enllaç
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud a través de diferents opcions:


Amb DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve.



Activant un usuari i contrasenya, complimentant el formulari a la web.



Inscripció presencial de forma assistida, presentant el DNI o NIE a l’oficina de la Cambra de
Comerç més propera al teu domicili. S’obtindrà gratuïtament un Certificat Digital que permetrà
formalitzar la inscripció telemàtica.

En el cas de joves que s’haguessin inscrit anteriorment al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, també es
podrà accedir a través de l’enllaç https://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso.action de manera
telemàtica:


Amb DNI electrònic, amb certificat digital o Cl@ve.



Generant una contrasenya d’usuari, complimentant el formulari a la web.

Com puc consultar l’estat de la meva prestació?
A la pàgina web del SEPE pots consultar l’estat de la teva prestació
Si el SEPE ja l’ha reconegut, obtindràs les dades relatives a l’import i la duració. Per fer la consulta tens
dues opcions, amb certificat digital/DNI electrònic/usuari autentificat o amb dades de contrast. La segona
opció l’han d’escollir aquelles persones que no disposin de certificat digital, DNI electrònic i usuària
autentificat.
En aquesta opció només cal que introdueixis el teu NIF/NIE, les 10 últimes posicions del teu número de
compte en el que vas demanar cobrar o bé has facilitat a la teva empresa en cas d’ERTO, i el teu telèfon
mòbil. https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do

Preguntes freqüents
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-ala-ciutadania/

Informació de contacte
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/Atenciononline.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ciutadans-00004#bloc1
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Mesures Covid-19
Estic afectat per un ERTO, què haig de fer i saber?
Ajuda
Tindràs accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que et manqui el període de cotització
necessari per a tenir accés a ella, fins al 30 de setembre de 2021 com a màxim, segons marca el Reial
Decret-Llei 11/2021, de 27 de maig.
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.




T’has d’inscriure com a demandant d’ocupació a les oficines de treball, has de presentar la sol·licitud
d’inscripció. També pots trucar al 900 800 046 i fer el tràmit telefònicament.
FAQS:
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/expedients-deregulacio-docupacio/

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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Disponibilitat excepcional dels plans de pensions
El Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia
i l’ocupació, contempla la mesura de la disponibilitat excepcional dels plans de pensions davant la situació
derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Les persones afectades per un ERTO poden sol·licitar fer efectius els seu drets consolidats dels plans de
pensions, sempre i quan ho permeti el compromís i les condicions del pla.
Podeu adreçar-vos la normativa per consultar condicions, documentació i aspectes específics.

Compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps
parcial
A partir de l’entrada en vigor del RDL 30/2020 de 29 de setembre, és a dir, a partir del dia 30/09/2020,
quan les prestacions per desocupació reconegudes en l`àmbit dels ERTO’S es compatibilitzant amb la
realització d’un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, no es reduirà de la quantia
de la prestació la part proporcional al temps treballat.

Pla MECUIDA
El Reial Decret Llei 8/2020 de de mesures urgents extraordinàries per fer front l’impacte econòmic i social
del COVID-19, prorrogat pel Reial Decret Llei 02/2021, de 26 de gener, estableix el dret a accedir a
l'adaptació i/o a la reducció de la jornada laboral per a persones treballadores per compte d'altri que
acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per
consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, si es donen les següents circumstàncies
excepcionals:
- És necessària la seva presència per a l'atenció d'alguna de les persones indicades en l'apartat anterior
que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directa com a conseqüència
directa del COVID-19.
- Quan les Autoritats governatives decideixin el tancament de centres educatius o de qualsevol altra
naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada d'aquests.
- Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència directes de cònjuge o
familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pogués continuar fent-ho per causes justificades
relacionades amb el COVID-19.
L’adaptació pot consistir en canvi de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada,
canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent la
prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible en
l'empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada. Empresa i persona
treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.
El pla Mecuida continuarà vigent fins el 28 de febrer de 2022, segons marca el Reial Decret Llei 18/2021
de 28 de setembre.
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Treball a distància i Teletreball
La Llei 10/2021, de 9 de juliol, regula el treball a distància, que es presti en un període de referència de
tres mesos, amb un mínim del trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en
funció de la duració del contracte.
S’entendrà per:
-Treball a distància: forma d’organització de treball o de realització de l’activitat laboral conforme a la qual
es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc escollit per aquesta, durant tota la seva
jornada laboral o part d’ella, amb caràcter regular.
-Teletreball: aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans
i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
-Treball presencial: aquell treball que es presta en el centre de treball o en lloc determinat per l’empresa.
Limitacions treball a distància i teletreball
En els contractes de treball amb menors i en els contractes en pràctiques i per la formació i l’aprenentatge,
només cabrà un reforç de treball a distància que garanteixi, com a mínim, un percentatge del 50% de
prestació de serveis presencials, sense perjudici del desenvolupament telemàtic, en el seu cas, de la
formació teòrica vinculada en aquests últims.
Característiques del treball a distància
1-Voluntarietat i acord del treball a distància
Serà voluntari per a la persona treballadora i per a l’empleador/a i requerirà la signatura d’un acord de
treball. La negativa de la persona treballadora a treballar a distància, no seran causa justificada de
l’extensió de la relació laboral ni la modificació substancial de les condicions de treball. La decisió de
treball a distància des d’una modalitat de treball presencial, serà reversible per a l’empresa i per la
persona treballadora.
2-Obligacions formals de l’acord de treball a distància
L’acord del treball a distància s’haurà de realitzar per escrit. Aquest acord podrà estar incorporat al
contracte de treball inicial o realitzar-se en un moment posterior, però en tot cas s’haurà formalitzar-se
abans que s’iniciés el treball a distància.
3-Contingut de l’acord de treball a distància
Serà contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància, el següent:


Inventari de mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament de treball a distància
concertat, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període
màxim per la renovació d’aquests.



Enumeració dels costos que poguessin tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a
distància, així com forma de quantificar la compensació que obligatòriament ha d’abonar
l’empresa i moment, i forma per realitzar la mateixa, que es correspondrà, d’existir, amb la
previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d’aplicació.



Horari de treball de la persona treballadora i dintre d’aquest, en el seu cas, regles de
disponibilitat.
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Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, en el seu cas.



Centre de treball de l’empresa al que queda adscrit la persona treballadora a distància i on, en
seu cas, desenvolupa la part de la jornada de treball presencial.



Lloc de treball a distància escollit per la persona treballadora pel desenvolupament del treball a
distància.



Duració de terminis de preavís per a l’exercici de les situacions de reversibilitat, en el seu cas.



Mitjans de control empresarial de l’activitat.



Procediment a seguir en cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el
desenvolupament normal de treball a distància.



Instruccions dictades per l’empresa, en matèria de protecció de dades, específicament
aplicables en el treball a distància.



Instruccions dictades per l’empresa, sobre seguretat de la informació, específicament aplicables
al treball a distància.



Duració de l’acord de treball a distància.

4-Modificació de l’acord de treball a distància i ordenació de prioritats


La modificació de les condicions, deurà ser objecte d’acord entre l’empresa i la persona
treballadora, formalitzant ‘se per escrit amb caràcter previ a la seva aplicació.



Les persones que realitzin treball a distància des de l’inici de la relació laboral durant la totalitat
de la seva jornada, tindran prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen total o parcialment
de manera presencial.



Els convenis o acords col·lectius podran establir els mecanismes i criteris per els quals la persona
desenvolupa treball presencial poden passar a treball a distància o a l’inrevés, així com
preferències vinculades a determinades circumstàncies, com les relacionades amb formació,
promoció, estabilitat, o d’altres.

Drets de les persones treballadores a distància
1-Drets a la carrera professional:


Dret a la formació: les empreses hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir la
participació efectiva en les accions formatives de les persones que treballin a distància, en els
termes equivalents a les de les persones que presten serveis en el centre de treball de l’empresa,
havent d’atendre el desenvolupament d’aquestes accions, en el possible, a les característiques
en la seva prestació de serveis a distància. L’empresa ha de garantir a les persones que treballen
a distància a la formació necessària per a l’adequat desenvolupament de la seva activitat tant en
el moment de formalitzar l’acord de treball a distància com quan es produeixin canvis en els
mitjans o tecnologies utilitzades.



Dret a la promoció professional: Les persones que treballen a distància tindran dret, en els
mateixos termes que les que presten serveis de forma presencial, havent l’empresa d’informar a
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aquestes de manera expressa i per escrit, de les possibilitats d’ascens que es produeixi, ja que es
tracti de llocs de desenvolupament presencial o a distància.

2-Drets relatius a la dotació i manteniment de mitjans i l’abonament i compensació de costos:


Dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines: les persones que treballen a
distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l’empresa de tots els
mitjans, equips i eines pel desenvolupament de la seva activitat, de conformitat amb l’inventari
incorporat a l’acord referit anteriorment. També es garanteix l’atenció precisa en el cas de
dificultats tècniques, especialment en el cas de teletreball.



Dret a l’abonament i compensació de costos: El desenvolupament del treball a distància haurà
de ser compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona
treballadora dels costos relacionats amb els equips, eines i mitjans vinculats a la seva activitat
laboral.

3-Drets amb repercussió en el temps de treball


Drets a l’horari flexible en els termes de l’acord: De conformitat amb els termes establerts en
l’acord de treball a distància i la negociació col·lectiva, respectant els temps de disponibilitat
obligatòria i la normativa sobre el temps de treball i descans, la persona que desenvolupa treball
a distància, podrà flexibilitzar l’horari de prestació de serveis establerts.



Dret al registre horari adequat: El sistema de registre horari haurà de reflectir el temps que la
persona treballadora realitza el treball a distància dedicat a la seva activitat laboral, sense
perjudici de la flexibilitat horària, i s’haurà d’incloure, entre d’altres, el moment d’inici i
finalització de la jornada habitual.

4-Drets a la prevenció de riscos laborals
Les persones que treballen a distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i
salut en el treball. L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva del treball a distància
hauran de tenir en compte els riscos característics en aquesta modalitat de treball, posant especial atenció
en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular, haurà de tenir-se en compte la
distribució de la jornada, en els temps de disponibilitat i la garantia dels descansos i desconnexions durant
la jornada.
5-Drets relacionats amb l’ús dels mitjans digitals
Es garantirà adequadament el dret a la intimitat i a la protecció de dades, segons els termes establerts en
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
6-Dret a la desconnexió digital
Les persones que treballen a distància, especialment en teletreball, tenen dret a la desconnexió digital
fora del seu horari de treball. El deure empresarial de garantir la desconnexió comporta una limitació de
l’ús dels mitjans tecnològics de comunicació empresarial i de treball durant els períodes de descans, així
com el respecte a la duració màxima de la jornada. L’empresa haurà d’elaborar una política interna
dirigida a persones treballadores, incloses als que ocupen llocs directius, en la qual definiran les modalitats
de l’exercici del dret de desconnexió.
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7-Drets col·lectius


Les persones que treballen a distància tenen dret a exercir els seus drets col·lectius amb el mateix
contingut i abast que la resta de persones treballadores del centre al qual estan adscrites.



L’empresa hi haurà de subministrar a la representació legal de les persones treballadores amb
els elements pel desenvolupament de la seva activitat representativa, quan sigui compatible amb
la forma de prestació del treball a distància.



Haurà de garantir-se que les persones treballadores a distància puguin participar de manera
efectiva en les activitats organitzatives o convocades per la seva representació legal o per la resta
de persones treballadores en la defensa dels seus interessos laborals.

Facultats d’organització, direcció i control empresarial en el treball a distància


Les persones treballadores, en el desenvolupament del treball a distància, hi hauran de complir
les instruccions que s’hagin establert per part de l’empresa en el marc de la legislació sobre
protecció de dades. També han de complir les instruccions sobre seguretat de la informació
específicament fixades per l’empresa, prèvia informació a la seva representació legal, en l’àmbit
del treball a distància.



Les persones treballadores hi hauran de complir les condicions e instruccions d’ús i conservació
establertes en l’empresa en relació amb els equips o útils informàtics.



L’empresa podrà adoptar mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar
el compliment per les persones treballadores de les seves obligacions i deures laborals, incloure
la utilització de mitjans telemàtics, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració
deguda a la seva dignitat i tenint en compte, si escau, la capacitat real dels treballadors amb
discapacitat.

El treball a distància en la negociació col·lectiva


Els convenis o acords col·lectius podran establir, en atenció a l’especificitat de l’activitat concreta
en el seu àmbit, la identificació dels llocs de treball i funcions susceptibles de ser realitzades a
través del treball a distància, les condicions d’accés i desenvolupament de l’activitat laboral
mitjançant aquesta modalitat, la duració màxima del treball a distància, així com continguts
addicionals en l’acord de treball a distància i quantes altres qüestions es consideren necessari
regular.



Els convenis o acords també podran regular una jornada mínima presencial en el treball a
distància, l’exercici de la reversibilitat en el treball en els locals de l’empresa, un percentatge o
període de referència inferiors als fixats en la Llei 10/2021, de 9 de juliol, a efectes de qualificar
com «regular» aquesta modalitat d’execució de l’activitat laboral, un percentatge de treball
presencial dels contractes formatius diferent del previst en el mateix, sempre que no sigui amb
menors d’edat, així com les possibles circumstàncies extraordinàries de modulació del dret de
desconnexió.
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*Les previsions contingudes en la Llei 10/2021, de 9 de juliol no seran d’aplicació al personal laboral al
servei de les Administracions Públiques, que es regirà en aquesta matèria per la seva pròpia normativa
específica.
**El treball a distància implantat excepcionalment en aplicació a l’article 5 del Reial Decret-llei 8/2020, de
17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la Covid-19, i
mentre aquestes es mantinguin, continuaran resultant d’aplicació la normativa laboral ordinària. En tot
cas les empreses estaran obligades a dotar de mitjans, equips, eines i consumibles que exigeixin el
desenvolupament del treball a distància, així com el manteniment que resulti necessari. Si escau, la
negociació col·lectiva establirà la forma de compensació dels costos derivats per la persona treballadora
d’aquesta forma de treball a distància, si existeixi i no haguessin estat compensades.
Aquesta normativa entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE (23/09/2020).

Normativa
Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància
Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància
Les diferents administracions competents demanen prioritzar l’ús del teletreball sempre que sigui
possible.

Compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals sanitaris amb
el desenvolupament de la seva activitat professional
Segons l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos
humans i mitjans per la gestió de la situació de la crisis sanitària provocada per la Covid-19, i el Reial Decret
926/2020, de 25 d’octubre, pel que es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions
causades pel la Covid-19, s’aprova la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a
personal estatutari previst pels professionals sanitaris, per la prestació de serveis, per requeriment de les
autoritats competents.
Aquesta compatibilitat es mantindrà en tant es mantingui el contracte de treball, o el nomenament
estatutari, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2021, segons el Reial Decret-llei 8/2021, de 4 de maig
Les prestacions de serveis dels professionals sanitaris en centres privats, que s’estiguin portant a terme
segons lo abans mencionat, en virtut de contracte laboral celebrat amb anterioritat a l’entrada en vigor
el Reial Decret llei 8/2021, de 4 de maig, haurà de ser comunicat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei (9 de maig de 2021).
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Compatibilitat de la pensió de jubilació dels i les professionals que
exerceixen la medicina i la infermeria, amb el desenvolupament de la seva
activitat realitzada per a la gestió de la situació de crisis sanitària
provocada per la Covid-19.

Segons el Reial Decret-Llei 8/2021, de 4 de maig, els professionals que exerceixen la medicina i la
infermeria, podran compatibilitzar la percepció de la pensió de jubilació fins al 31 de desembre de 2021,
i que en virtut de nomenament estatutari o contracte laboral, prestin serveis tant en centres sanitaris
públics com privats, amb l'objecte de dur a terme tasques dirigides a la lluita contra el COVID, sempre que
la incorporació al servei actiu derivi de les autoritzacions acordades per l'autoritat sanitària competent.
Les prestacions de serveis d'aquests professionals sanitaris que es vagin a realitzar en centres pertanyents
a el sector privat s'han de comunicar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social amb caràcter previ a l'inici
de l'activitat.
La persona beneficiària tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general.
Durant la realització d'aquest treball per compte d'altri compatible amb la pensió de jubilació, es manté
l'obligació de afiliació, alta, baixa i variació de dades i a l'obligació de cotitzar.
Durant la realització d'aquest treball estaran protegits enfront de totes les contingències comunes i
professionals, sempre que reuneixin els requisits necessaris per a causar-les, i és aplicable el règim de
limitació de les pensions, incompatibilitats i l'exercici de el dret d'opció, que preveu el text refós de la Llei
General de la Seguretat Social.
El dret al subsidi per incapacitat temporal que causi durant aquesta situació s'extingirà per la finalització
de la feina per compte d'altri, a més de per les causes generals previstes en la normativa vigent.
Un cop finalitzat el treball per compte d'altri, les cotitzacions realitzades durant aquesta situació podran
donar lloc a la modificació del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de jubilació, la qual
romandrà inalterable.
Així mateix, les cotitzacions indicades tenen efectes exclusivament per a determinar el percentatge
aplicable a les jubilacions anticipades ja causades, mantenint la mateixa base reguladora.

Treballadors afectats per la malaltia després del període d’alarma
Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 o estiguin en
aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per la Covid 19 o que es trobin en quarantena domiciliària per
haver estat en contacte estret amb alguna persona amb Covid-19 NO hauran d’anar al seu centre de
treball.
Si un treballador o treballadora comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, contactarà
immediatament amb el telèfon habilitat per aquest tema per la seva comunitat autònoma o centre de
salut, i en el seu cas, amb el servei de prevenció de riscos laborals de la seva empresa. De manera
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immediata, el treballador o treballadora es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que
s’indiquen, fins que la seva situació sigui valorada per un professional sanitari.
Tenen consideració com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament, contagi o
restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el centre de treball, les persones
treballadores com a conseqüència del virus Covid-19, segons modificació pel Reial decret 28/2020, de 22
de setembre

Mesures especials que les empreses han de posar a disposició dels
treballadors/res per evitar la Covid 19 en l’entorn laboral
Segons a resolució SLT/2071/2020, de 14 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en
matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de
Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà , les persones
titulars dels centres de treball, tant públic com privats, són responsables d’adoptar, entre altres, les
següents mesures en matèria de prevenció i higiene en els centres de treball:
1-Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball e
intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acords amb els protocols establerts
en cada cas
2-Posar a disposició dels treballadors/res aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats,
per la neteja de mans.
3-Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan allò no sigui possible, s’haurà de
proporcionar els equips de protecció adequats al nivell de risc.
4-L’ús de la mascareta és obligatori a l’entorn laboral d’acord a la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol,
per tant s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per la contenció de la Covid -19.
5- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o
usuaris, durant les franges horàries en les que es prevegi major afluència.
6- Potenciar l’ús del teletreball quan sigui possible per la naturalesa de la feina.

Mesures en l’àmbit de certificats de la formació professional per a
l’ocupació
1. Quan no sigui possible la realització efectiva en un àmbit empresarial de formació pràctica en centres de
treball dels Certificats de professionalitat, les administracions competents, prèvia sol·licitud de l’entitat
de formació, podran autoritzar als centres que imparteixin aquests Certificats de Professionalitat a
adoptar alguna de les següents mesures, d’acord amb l’ordre de prioritat amb el que figuren enunciades:
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a)

Substituir el mòdul de pràctiques en centres de treball pel desenvolupament d’un lloc de treball
vinculat a les ocupacions especificades en la normativa reguladora del certificat de
professionalitat al que el mòdul s’adscriu.

b) Ampliar el període per la realització del mòdul de formació pràctica en centres de treball.
c)

Realitzar el mòdul de pràctiques en el propi centre de formació.

d) Excepcionalment, substituir el mòdul de pràctiques en centres de treball per la realització d’un
projecte vinculat a les activitats que, en el marc del mòdul haurien de desenvolupar-se en
l’entorn laboral.
2. L’avaluació i el seguiment del mòdul de formació pràctica en centres de treball, si la seva realització
s’efectua d’acord a les opcions a), c) o d) del apartat 1 d’aquest article, no requerirà la col·laboració del
tutor designat per l’ empresa, i quedarà recollida documentalment mitjançant la qualificació d’apte o no
apte pel tutor d’aquest mòdul que hagi designat el centre de formació que imparteixi l’ acció formativa
de certificats de professionalitat en què el mòdul s’integra.

Normativa
Reial Decret-llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de
l'educació no universitària.
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Ajudes
Ingrés mínim vital i Renda Garantida Ciutadana
El dia 29 de maig de 2020, el Govern d’Espanya va aprovar amb el RDL20/2020 l’Ingrés Mínim Vital
(IMV), una nova prestació de la Seguretat Social. I el dia 29 de setembre de 2020 aprova el RDL 30/2020,
el dia 02 de febrer de 2021 el RDL 3/2021 i el dia 28 de setembre de 2021 el RDL 18/2021 amb
modificacions per aquesta prestació. El 21 de desembre de 2021 es consolida la normativa en la Llei
19/2021, que entra en vigor a partir del 01/01/2022.
Aquest ingrés és una prestació per llars de qualsevol mida, també unipersonals. A cada llar haurà un titular
que sol·licitarà la prestació. Si la llar està formada per una sola persona, el titular ha de tenir almenys 23
anys i menys de 65 anys o majors quan no siguin beneficiaris de pensió de jubilació, que viuen sols/soles,
o que, compartint domicili amb una unitat de convivència, no s’integren en la mateixa. En el cas de dones
víctimes de violència de gènere o tracta d’essers humans i explotació sexual, no es tindran en compte el
requisit de l’edat, ni haver iniciat els tràmits de separació o divorci.
Les persones titulars, quan estiguin integrades en una unitat de convivència, hauran de tenir una edat
mínima de 23 anys, o ser majors d’edat o menors emancipats en cas de tenir fills o menors en règim de
guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.
Podran ser beneficiaries també de la prestació les persones que temporalment siguin usuàries d’una
prestació de serveis de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari. Aquest servei podrà
ser permanent en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tracta de sers humans
i explotació sexual.
Per a tot tipus de llar es requereix almenys un 1 any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya,
excepte en situacions de violència de gènere, tracta i explotació sexual. Per les persones beneficiàries
Per que la prestació sigui reconeguda, la llar ha de tenir ingressos totals inferiors a la renta garantida pel
seu tipus d’unitat de convivència. A més, per certificar que l’Ingrés Mínim Vital arribi a les llars més
vulnerables, es demana un patrimoni (descomptant la residència habitual) inferior a 3 vegades la renda
garantida anual per llar unipersonal amb una escala d’increments per nombre de membres de la llar. No
computen com ingressos els salaris socials, mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social
concedides per les comunitats autònomes.
La percepció de la prestació de l’ingrés mínim vital és incompatible amb la percepció de l’assignació
econòmica per fill o menor a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, quan existeixi
identitat de causant o beneficiaris d’aquesta.
L’organisme que té la competència pel reconeixement i control de la prestació és l’Institut Nacional de la
Seguretat Social.
La sol·licitud es realitza mitjançant model normalitzat establert, acompanyada de la documentació
necessària. Es pot presentar a la seu electrònica de la Seguretat Social, o través d’aquells canals de
comunicació telemàtica que l’Institut de la Seguretat Social tingui habilitats per tal efecte. En aquests
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moments només està habilitada la seu electrònica de la Seguretat Social. Es pot accedir a la sol·licitud en
el següent enllaç sol·licitud ingrés mínim vital .
L’Institut Nacional de la Seguretat Social procedirà a dictar resolució i a notificar la mateixa a la persona
sol·licitant, en el termini màxim de 6 mesos, des de la data d’entrada en el registre de la sol·licitud.
Transcorregut dit termini sense notificació de resolució expressa, s’entendrà desestimada.
L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha habilitat un telèfon per atendre consultes, 900202222. I també
posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes un simulador per comprovar si es reconeixen els requisits i
l’import a rebre en cas afirmatiu. Es pot accedir al simulador a través del següent enllaç simulador ingrés
mínim vital seguretat social.
La prestació es percebrà mensualment i per 12 pagues.
Es pot sol·licitar a partir del 15 de juny, encara que, per les sol·licituds presentades en els primers 3
mesos, es coincidirà amb efectes retroactius al 1 de juny de 2020.
Per més informació consultar els següents enllaços:
Revista de Seguretat Social
Seu electrònica de la Seguretat Social
Web del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
A data 23/07/20 s’ha publicat el DECRET LLEI 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017,
de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per harmonitzar
prestacions socials amb l'ingrés mínim vital.
L’objectiu d’aquest decret llei és cal facilitar l'encaix de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV),
aprovada pel Govern Espanyol, amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ja aprovada al 2017 pel
Govern Català. Aquest Decret llei pretén regular el trànsit de l'RGC cap a l'IMV i a l'inrevés.
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, adopta les mesures següents:
- Els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de ciutadania que poden tenir dret a l'ingrés mínim
vital han de sol·licitar-ne l'accés, atès el caràcter subsidiari de la prestació de la renda garantida de
ciutadania.
- Reduir el termini de resolució de l'RGC dels sol·licitants de l'IMV als quals han denegat la sol·licitud de
l'INSS. En aquest sentit el decret llei especifica que en el supòsit que a la unitat familiar se li hagi denegat
l'ingrés mínim vital, de manera excepcional, el termini per dictar la resolució expressa és de 30 dies hàbils
a comptar de l'endemà de la notificació, per part del sol·licitant a l'òrgan tècnic de la prestació de la renda
garantida de ciutadania, de la resolució de denegació de l'ingrés mínim vital, sempre que la sol·licitud de
la prestació de la renda garantida de ciutadania s'hagi efectuat com a màxim dins dels 10 dies hàbils
posteriors a la sol·licitud de la prestació estatal de l'ingrés mínim vital.
- Reduir el termini de resolució de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions
estatals a l'ingrés mínim vital per part dels sol·licitants de l'IMV als quals se'ls ha aprovat la sol·licitud
d'IMV. En aquest sentit el decret llei especifica que en el supòsit de sol·licitud de la prestació
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complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals de beneficiaris de l'ingrés mínim vital, que
regula el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, el termini per resoldre i notificar la resolució és de 30
dies hàbils a comptar de la notificació, per part de la persona beneficiària, a l'òrgan competent en matèria
de prestacions complementàries als ajuts, les pensions i les prestacions estatals de la resolució en què
s'atorga la prestació estatal de l'ingrés mínim vital, sempre que la sol·licitud de la prestació
complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals s'hagi efectuat com a màxim dins dels 10
dies hàbils posteriors a la sol·licitud de la prestació estatal de l'ingrés mínim vital.
- No haver de retornar l'import percebut de l'RGC màxim fins a tres mesos, atès el caràcter subsidiari de
l'RGC amb l'IMV, per part dels ja perceptors de l'RGC que tinguin dret a l'IMV. Vist el caràcter compatible
i complementari de la renda garantida de ciutadania amb l'ingrés mínim vital, el reconeixement dels
efectes retroactius de la prestació estatal és compatible i no deduïble amb la prestació de la renda
garantida de ciutadania, com a màxim tres mesos, a partir de la data de la sol·licitud de l'ingrés mínim
vital fins a la data de notificació, per part de la persona beneficiària, a l'òrgan tècnic de la renda garantida
de ciutadana de la resolució d'atorgament de la prestació estatal.
- La garantia del cobrament de la prestació de l'RGC o la prestació complementària als ajuts, les pensions
i les prestacions estatals vigents i reconeguts fins al moment en què s'estimi l'IMV, per a les sol·licituds
presentades fins al 15 de desembre de 2020.
- La suspensió del termini de resolució i notificació de l'RGC o la prestació complementària als ajuts, les
pensions i les prestacions estatals fins a la notificació de la resolució de l'IMV per a les sol·licituds de l'RGC
pendents de resoldre abans del 15 de juny de 2020.
- L'harmonització dels mètodes de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent per mitjà
de declaracions responsables. D'aquesta manera, s'inclou un sistema de declaració responsable, tal com
s'estableix en la normativa de l'IMV, per facilitar-ne la comprensió a la ciutadania i generar espais comuns
entre l'RGC i l'IMV.
- L'harmonització del sistema d'accés a l'RGC amb la modificació del termini de resolució de la prestació
de quatre a tres mesos i el manteniment del silenci positiu. Es redueix el termini que té la Generalitat de
Catalunya per resoldre i notificar amb la finalitat d'equiparar tots els tipus de prestacions.
- L'harmonització del compromís d'acordar i subscriure un pla d'activació i/o d'inclusió social també per a
perceptors de l'IMV que percebin la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions
estatals corresponent. En aquest sentit les persones destinatàries de la prestació complementària als
ajuts, les pensions i les prestacions estatals i derivada del dret a percebre l'ingrés mínim vital s'han de
comprometre, prèviament a la resolució, al seguiment d'un pla d'activació laboral i/o d'inclusió social,
depenent de les seves circumstàncies personals i de conformitat amb la Llei en matèria de renda garantida
de ciutadania.
Els ajuts de la Renda Garantida de ciutadania els podeu gestionar sol·licitant cita prèvia al telèfon 900 400
012 i a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Per a més informació pots consultar els següents enllaços:
-Treball i afers socials Gencat
-Tràmits Gencat
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Ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO
com a conseqüència de la Covid 19 i a persones amb contracte fix
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (2ª convocatòria)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA PER L'AJUT – NOU TERMINI VIGENT
Vista la pròrroga dels ERTO com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i de les anteriors
prestacions extraordinàries per a persones treballadores en ERTO com a conseqüència de la crisi derivada
de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, en
data 29/06/2021 es publica l’Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre un nou termini per
inscriu-re’s amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria d’un nou ajut
extraordinari a persones que es troben en aquesta situació almenys 1 dia en el mes de maig de 2021.
La inscripció prèvia permetrà a les persones inscrites tenir el caràcter de persones sol·licitants de l’ajut,
una vegada publicada la convocatòria de l’ajut i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada,
els quals en podran resultar beneficiaris si compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i a
la convocatòria.

Qui ho pot sol·licitar?


Persones que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació
Estatal (SEPE), derivada d’un ERTO a causa de la COVID-19



Persones fixes-discontinues que cobrin una prestació extraordinària

Requisits que han de complir les persones que sol·licitin l’ajut


Ser persona física treballadora per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte
fix discontinu, o ser persona treballadora de cooperatives i societats laborals i persones sòcies de
treball de cooperatives.



Tenir domicili en un municipi de Catalunya de l'1 al 31 de maig de 2021, període en què la persona
sol·licitant percebia l'ERTO o l'ajuda extraordinària.



Trobar-se incloses en un ERTO, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19,
almenys un dia en el període comprés entre l’ 1 al 31 de maig de 2021 o, en els casos de persones
amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret Llei 30/2020, de 29 de
setembre, en el termini abans esmentat.



Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE),
o de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu prevista a l’article 9 del Decret Llei
30/2020,, de 29 de setembre, en el període indicat abans, o tinguin pendent el reconeixement de la
prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període.



No tenir deutes tributàries ni amb la Seguretat Social.
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Totes les persones han d'haver presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'ORDRE
EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari
adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació
com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19

Sol·licituds. FORA DE TERMINI.


La inscripció prèvia a l’ajut es podrà presentar des de les 9:00h del 5 de juliol de 2021 fins a les
15:00h del dia 15 de juliol de 2021.



L’ajut es sol·licita amb la presentació d’un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia.



El formulari d’inscripció s’haurà de presentar exclusivament per mitjans telemàtics i amb signatura
electrònica, a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits).
Els sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos són:
a) IdCAT – Consorci Administració Oberta de Catalunya
(https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do)
b) DNI electrònic – Certificats de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica)
c) IdCAT Mòbil – que es pot obtenir telemàticament a la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica) o presencialment a les oficines
(https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat-base-coneixement/idservei/idcat/).



Les persones interessades han d’emplenar el formulari a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de
la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció
prèvia a l’ajut extraordinari per a persones trilladores afectades per un ERTO derivat de la
COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació
extraordinària (juny 2021)”. En aquest espai estarà publicada tota la informació necessària, que
estarà actiu en publicar-se la resolució.
Es podrà fer seguiment de la sol·licitud d'aquest tràmit a l'Àrea privada de la Seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Quantia de l’ajut


Per tal d’establir el còmput de dies que determina l’import d’aquest ajut es prendrà com a període
de referencia el comprés entre l’1 de gener de 2021 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.



S’estableix un pressupost de 60.000.000,00 euros, que beneficiarà a les persones que compleixen
amb els requisits que es determinaran a les bases reguladores de la corresponent ordre i
convocatòria.



L’ajut es rebrà en un pagament únic, segons els dies de reconeixement:
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De 1 a 90 dies: 600 euros



91 dies o més: 700 euros

Més informació
Podeu accedir a més informació al següent ENLLAÇ.
L’Ajuntament de Gavà té un servei d’atenció en línia i presencial per atendre possibles consultes sobre
aquest ajut. Es pot adreçar al Centre de Serveis per a l’Ocupació, Rosa Luxemburg, per telèfon al
932639120 o a l’adreça de correu electrònic cso@gava.cat.

Normativa
ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari
adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a
conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.
ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
RESOLUCIÓ EMT/2509/2021, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any
2021 per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 577895).
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