
Preguntes Freqüents amb temes relacionats amb ATUR 
On es poden fer les inscripcions noves d’atur? 

Aquelles persones que mai no han estat inscrites a les Oficines de Treball i necessitin 
la inscripció per tramitar la prestació per desocupació o per qualsevol altre motiu, poden 
fer la inscripció en línia o bé telefònicament trucant al 900 800 046. 

Aquelles persones que hagin estat afectades per un ERTO i en algun moment han estat 
inscrites a les oficines de Treball, no és necessari que facin cap tràmit. El Servei Públic 
d'Ocupació Estatal (SEPE) tramitarà la seva prestació de forma automàtica. 

Nou telèfon gratuït d'atenció a consultes 900 800 046 

 
Hi ha algun lloc on consultar si una persona ha estat mai inscrita a una OT? 
No, actualment no es pot consultar. Si algú té dubtes, és millor que faci el tràmit 
d’inscripció. 

Si no sé si he estat inscrit a una OT, què he de fer? 
Presentar la sol·licitud d’inscripció de la demanada. 
 
Què passa si presento la sol·licitud i ja estava inscrit? 
Res, senzillament s’actualitzaran les dades que consten a l’administració.  
 
Què faig si en el formulari no surt l’ocupació que vull sol·licitar? 
Posar l’última ocupació en la que ha treballat. Si no surt en el desplegable, indicar-ne 
una que s’aproximi. Quan hagi passat la situació d’estat d’alarma, l’OT ja contactarà 
amb tu per ajustar la teva petició i fer una entrevista en profunditat.  
 
Com puc saber que he fet el tràmit correctament? 
Si ho has fet correctament et sortirà un rebut amb el resum de les dades que has enviat 
i el número de registre de la teva sol·licitud d’inscripció. L’Oficina de Treball només 
contactarà amb aquelles persones de qui necessiti informació addicional.  
 
Què he de fer si quan faig el tràmit no em surt el rebut? 
El millor és que tornis a fer el tràmit o que ho provis més tard.  
 
Quan cobraré? 
Això depèn del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

SEPE 

Les oficines del SOC ofereixen atenció telefònica? 
Sí, podeu trucar al 900 800 046, el nou telèfon gratuït per a tràmits i consultes del SOC. 
L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a divendres de 8h a 14h.  
 
  



On puc fer la renovació de l’atur? 
Les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des 
del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el 
demandant. 

Per a qualsevol gestió relacionada amb les prestacions d’atur accedeix al web del SEPE 
o contacta mitjançant els telèfons del Servicio Público de Empleo Estatal: 

Telèfons territorials   

 Barcelona: 93 619 09 98 
 Girona: 972 068 698 
 Lleida: 973 990 598 
 Tarragona 977 990 598  

Telèfons generals: 900 81 24 00 i 900 800 046 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 
Tinc una cita prèvia concertada amb el SOC. Hi he d’anar? 
No, totes les cites prèvies queden anul·lades.  

El Servei d'Ocupació de Catalunya es posarà en contacte amb les persones afectades 
per fixar una nova data.  

 
Hi ha alguna borsa de treball per a l'emergència COVID 19 
Sí, s’han obert unes borses de treball del SOC que només es mantindran actives mentre 
duri la situació d’emergència del COVID19. Les persones que s’inscriguin en les ofertes 
passaran a formar-ne part i serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials 
públics o privats de Catalunya.  

Consulta les ofertes al SOC 

Crida de professionals sanitaris 

Ofertes per fer substitucions de personal de tractament dels centres penitenciaris i 
educatius 

 
Soc empresari i he presentat un ERTO. Com he de demanar la prestació d’atur de 
forma col·lectiva per als treballadors afectats? 
Cal omplir les dades necessàries en el model Excel corresponent i enviar-lo a través 
del registre electrònic comú de les administracions públiques, a la Dirección Provincial 
del SEPE de la província on s’ubica el centre de treball. Cal enviar un formulari per cada 
centre de treball afectat.  

  
Trobareu l’Excel i les indicacions detallades dels passos a seguir en aquest full 
informatiu que ha publicat el SEPE. 

Recordeu: el destinatari ha de ser el SEPE i no la Generalitat.  



Preguntes Freqüents relacionats amb temes LABORALS 
Quin procediment ha de seguir una empresa si un treballador o un familiar 
d’aquest dona positiu en coronavirus? 
Han de telefonar al 061 per tal que s’activin els protocols de contacte i els donin 
instruccions sobre com procedir per fer els aïllaments o confinaments.  
 
En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si és una 
persona de risc? 
Ha de comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries i, si s’ha de quedar 
confinat per risc. Haurà de demanar la incapacitat temporal.  
 
En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si vol deixar 
d’anar a treballar perquè algú de la seva família és persona de risc? 
Comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries. En aquest cas, l'empresa 
pot admetre que els treballadors/es treballin des de casa per mitjà del teletreball o 
demanar-los que cursin una baixa si es constata la situació de risc per les autoritats 
sanitàries.  
 
Em poden acomiadar? 
El Covid19 no justifica, en cap cas, la imposició d’un permís sense sou o un 
acomiadament. 

L’empresa no pot decidir de manera unilateral la modificació de vacances acordades, 
però es poden articular mecanismes de flexibilitat negociats com ara borses d’hores o 
adaptacions del calendari laboral.  

 
He de portar un justificant per anar a treballar? 
La justificació per anar a la feina es pot fer de dues maneres:  

 Mitjançant un certificat acreditatiu de l’empresa. 
 En cas de no disposar del certificat acreditatiu, es pot emplenar i portar emplenat 

el model de declaració autoresponsable elaborat del Departament d'Interior, per 
facilitar als ciutadans i els agents de policia la comprovació que un desplaçament 
determinat corresponen a una activitat autoritzada.  

Què he de fer si tinc una conciliació durant el període que duri l’estat d’alarma per 
la crisi sanitària de la COVID-19? 
S'han suspès tots els actes de conciliació dins del període comprès entre el dilluns 16 
de març de 2020 i fins a l'aixecament de l'Estat d’Alarma. 

S'emetran noves citacions per a la realització dels actes de conciliació a partir de la data 
de l'aixecament d'aquesta situació d’excepcionalitat. Durant el període de suspensió no 
s'admetrà la presentació de sol·licituds de manera presencial, però es poden presentar 
per internet a través del Portal de Conciliacions. 

Portal de Conciliacions 

 
  



A quines opcions de conciliació laboral es pot acollir una persona que ha de tenir 
cura d’un familiar per edat, malaltia o discapacitat durant la situació d’emergència 
provocada pel COVID-19? 
Les persones treballadores per compte d'altre que acrediten 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, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva 
jornada i/o a la reducció d’aquesta quan: 

 Sigui necessària la presència de la persona treballadora per cuidar a un familiar 
per raons d’edat, malaltia o discapacitat. 

 Les autoritats governatives prenguin mesures relacionades amb el COVID-19 
que impliquen tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa 
que dispensaven cura o atenció a les persones necessitades d’aquests. 

 La persona que fins al moment es fes càrrec de la cura o assistència directes de 
cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pugui continuar 
fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.  

 
Quin tipus d’adaptació de la jornada laboral es pot demanar per tenir cura d’un 
familiar mentre duri el període d’emergència relacionat amb el COVID-19 i es 
compleixin les circumstàncies excepcionals recollides a la pregunta anterior? 
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-
hi la prestació de treball a distància, o qualsevol altre canvi de condicions que estigui 
disponible en l'empresa o que puguin implantar-se de manera raonable i proporcionada, 
tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures ja que es limiten al 
període excepcional de duració del COVID-19. 
 
Com s’ha de demanar aquesta adaptació de la jornada laboral per la situació 
d’emergència provocada pel COVID-19? 
El pas inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu 
contingut. Sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en 
compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, 
degudament acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa. Empresa i 
persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.  
 
Durant quant de temps està vigent una resolució de reconeixement de força 
major? 
Fins a la data de finalització de les mesures laborals derivades de l’estat d’alarma que 
es publicarà al BOE. Si l’empresa comunica unes dates de suspensió anteriors, 
quedaran prorrogades automàticament fins que finalitzi l’estat d’alarma.  
 

 

 


