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L'empresa em comunica un ERTO
Què és un ERTO?
ERTO són les sigles d’expedient de regulació temporal d’ocupació.
Significa que un contracte de treball se suspèn durant un temps.
L’ERTO es demana quan l’activitat de l’empresa s’atura a la força,
com ha passat ara amb l’estat d’alarma per la COVID‐19.
Mentre duri l’ERTO, no treballes i cobres l’atur.

Què he de fer?
No has de fer cap tràmit. L'empresa s’ocupa de tot.
Cada mes cobraràs la prestació d’atur.
Pots consultar la teva situació laboral a:



Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
pàgina web: serveiocupacio.gencat.cat
telèfon: 900 80 00 46
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
pàgina web: sepe.es
telèfon: 900 81 24 00

Cobraré durant tot el temps que duri l’ERTO?
Sí, durant els primers 6 mesos cobraràs el 70% del sou.
A partir del sisè mes, cobraràs la meitat.
Encara que no tinguis dret a l’atur, perquè no has cotitzat prou temps,
també cobraràs la prestació d’atur.
Els mesos que duri l'ERTO no es descompten del temps d’atur.
Si estàs de baixa o de permís de maternitat i et comuniquen l’ERTO,
continuaràs en la mateixa situació fins que rebis l'alta,
i després cobraràs la prestació d’atur de l'ERTO.

Com es calcula la quantitat que cobraré?
Es fa la mitjana del sou dels últims sis mesos i s’hi aplica el 70%.
Un exemple, aproximat:
Si en els últims 6 mesos cobraves 950 euros,
ara rebràs 665 euros, que és el 70%.

Quin és el màxim que es pot cobrar?
La quantitat màxima que es pot cobrar depèn de cada cas:




Si no tens fills o filles al teu càrrec: 1.098,09 €
Si tens un fill o una filla al teu càrrec: 1.254,96 €
Si tens dos fills o dues filles o més al teu càrrec: 1.411,83 €

Els fills a càrrec poden ser menors de 26 anys
o més grans de 26 anys, amb discapacitat,
que convisquin amb la persona afectada per l’ERTO
i el sou dels quals no superi el salari mínim interprofessional.

Què passarà quan s’acabi l’ERTO?
Tornaràs al teu lloc de treball amb el sou que tenies abans de l’ERTO.

Per a saber‐ne més, pots consultar:





Barcelona Activa. Té un servei d’informació laboral i econòmica
sobre l’efecte de la COVID‐19.
http://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/
SEPE. Té una secció especial sobre la COVID‐19.
www.sepe.es/HomeSepe/COVID‐19.html
Col∙lectiu Ronda. Ofereix informació laboral relacionada amb el coronavirus.
www.cronda.coop/coronavirus
CCOO. Té un apartat de preguntes freqüents sobre els efectes laborals de la COVID‐19.
www.ccoo.cat/noticia/228735/preguntes‐frequents‐sobre‐el‐
coronavirus#.Xnn5l4j0k2w

També pots contactar amb el Servei d’Assessorament Jurídic
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat:
 Per telèfon: 93 413 27 75 (de 10 a 13.30 h) o a través del 010.
 Per correu electrònic: sap@bcn.cat.
 Omplint el formulari del servei Atenció en línia de l'Ajuntament de Barcelona,
que trobaràs en aquest enllaç.
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