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INFORMACIÓ PER A EMPRESES

Resum de la informació facilitada pel SEPE en
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

En aquest link es pot trobar la  Sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per suspensió o
reducció de jornada a conseqüència del COVID-19, amb enllaços a:

• La fulla informativa
• Guia bàsica del tràmit de sol·licitud col·lectiva de prestacions
• Enllaç a la plantilla
• Nota informativa sobre compliment de terminis en presentació de sol·licituds

A més, es donen instruccions sobre com remetre la sol·licitud col·lectiva

PREGUNTES FREQÜENTS PER A EMPRESES

Com s'ha de remetre al SEPE la informació perquè els treballadors cobren l'atur?

Entrant  en  la  pàgina  web  del  SEPE,  en  l'espai  COVID-19  /  Informació  per  a  Empreses  i  seguint  les
instruccions. És necessari atendre bé a les instruccions per a emplenar la plantilla.

Després de sol·licitar el ERTE s'ha rebut ja de l'autoritat laboral el permís administratiu. Com remetre
al SEPE el llistat de treballadors?

En format Excel segons la plantilla que s'ha penjat en la pàgina del SEPE, www.sepe.es . A més, s'haurà de
remetre els certificats d'empresa dels treballadors pel procediment habitual de certific@2.

Hi ha alguna limitació en la grandària de l'empresa per a realitzar un ERTE?

No hi ha limitacions al nombre mínim de treballadors que ha de tenir l'empresa. L'empresa ha de sol·licitar a
l'autoritat laboral competent l'autorització del ERTE.

Si s'ha realitzat un ERTE per força major i s'està a l'espera de l'autorització. Es pot anar remetent al
SEPE el llistat de treballadors?

Sí, es pot remetre el llistat de treballadors afectats per a la sol·licitud col·lectiva de la prestació i els certificats
d'empresa individuals una vegada que s'haja iniciat el procediment davant l'autoritat laboral, encara que no
haja  rebut  la  resolució  aprovatòria  d'aquesta.  En  el  cas  que  l'autoritat  laboral  denegara  l'expedient  de
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regulació temporal d'ocupació, aqueixos documents no tindrien efecte i els treballadors no podrien percebre la
prestació.

És necessari fer constar el número de ERTE que demanen en el document de sol·licitud col·lectiva?

Sí, és un camp obligatori inclòs en la sol·licitud col·lectiva de prestacions.

Com es demostra el cessament d'activitat en el cas de treballadors autònoms, o el no inici de l'activitat
després d'una baixa maternal?

Davant la mútua d'accidents de treball i malaltia professional (MATEPSS), que és on cal sol·licitar la prestació per
cessament d'activitat.

Són compatibles les prestacions per ERTE amb la prestació per cessament d'activitat d'un autònom?

No es té dret a accedir a la prestació per desocupació si en la data del naixement del dret es feia un treball per
compte propi. En tot cas, totes dues prestacions són incompatibles.

En haver-se ampliat el període de l'estat d'alarma, s'ha de tornar a enviar sol·licitud o algun altre tipus de
comunicació al SEPE una empresa que s'ha acollit a un ERTE?

No, la prestació dels treballadors en un ERTE de força major causat per la crisi del Covid-19 s'ampliarà d'ofici pel
SEPE sense que l'empresa ni els treballadors hagen de fer res.

Més informació en l'espai COVID-19 de la web del SEPE, en l'enllaç de preguntes freqüents:
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes-empresas.html 
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