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Recull de mesures extraordinàries orientades a 
professionals autònoms per la situació d’excepcionalitat 

ocasionada pel Covid-19 

Actualitzat 06/05/2020 

MESURES DE SUPORT EN L’ÀMBIT LABORAL I ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
PERSONES TREBALLADORES 
 
SUPORT ECONÒMIC 
 

1. Prestacions, subsidis i ajuts per desocupació (Atur) 
 
Organisme: . Servei Públic d’Ocupació de Catalunya SOC. 
 
Informació de situacions relacionades amb el cobrament de la prestació: 
  

• Com puc fer les gestions relacionades amb la meva prestació d'atur no 
vinculada a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)? 

 
• Com puc fer gestions relacionades amb la meva prestació d'atur 

vinculada a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació ERTO? 
 

• Com puc resoldre els meus dubtes pel fet d'estar afectat/da per un 
expedient de regulació temporal d'ocupació ERTO? 

 
• Necessito comunicar al SEPE el meu número de compte bancari. 

Necessito fer altres sol·licituds al SEPE sobre prestacions. 
 

• Necessito l'expedició de certificats del SEPE a causa de la situació 
derivada de la Covid-19. Què he de fer? 

 
• Com puc contactar amb el Servicio de Empleo Público Estatal, SEPE? 

 
• Tinc un contracte fix discontinu o per feines fixes i periòdiques 

que es repeteixen en alguns períodes. Fins al juny no s'havia 
d'interrompre la meva activitat, però l'empresa em va comunicar 
el passat dia 14 de març de 2020, la interrupció com a conseqüència 
de l'impacte del Covid-19. Tinc més de 360 dies cotitzats. Puc cobrar 
l'atur? 

 
• Tinc un contracte fix discontinu i m'havia d'haver incorporat a la 

feina el dia 25 de març de 2020, però l'empresa m'ha comunicat que, 
a causa de la crisi de la Covid-19, de moment no em puc 
reincorporar. No tinc dret al subsidi i l'atur va acabar el passat 
dia 20 de febrer. Puc cobrar de nou l'atur? 

 
• Tinc un contracte fix discontinu o per feines fixes i periòdiques 

que es repeteixen en períodes determinats. M'havia d'haver 
incorporat a la feina el dia 18 de març de 2020, però l'empresa 
m'ha comunicat que, a causa de la Covid-19, de moment no em puc 
reincorporar. Ara estic cobrant l'atur. El puc seguir cobrant? Si se 
m'acaba i encara no em puc incorporar a la feina, puc cobrar el 
subsidi? 
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• Tinc un contracte de fix discontinu o per feines fixes y 

periòdiques que es repeteixen en períodes determinats. He estat de 
permís de maternitat i m'havia d'incorporar a la feina el dia 25 de 
març de 2020, però l'empresa m'ha comunicat que, a causa de la 
Covid-19, de moment no em puc reincorporar. Puc cobrar l'atur? 

 
Més informació  

 
2. Subsidi per treballadores de la llar afectades pel cessament o 

reducció de l’activitat 
Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE Govern d’Espanya 

 
Més informació  

 
3. Subsidi per a treballadors/es temporal a qui finalitzi el seu 

contracte i no tinguin dret a prestació d’atur 
Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE Govern d’Espanya. 

 
Més informació 

 
4. Dret d’adaptació de l’horari i/o reducció de jornada laboral per 

la cura de persones 
Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE Govern d’Espanya 

 
Més informació 

 
5. Cobertura de prestació per extinció de la relació laboral en el 

període de prova produïda durant la vigència de l'estat d'alarma 
Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE Govern d’Espanya 
 
Més informació 
 
6. Ampliació de la cobertura de prestació per fixes discontinus 
 
Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE Govern d’Espanya 
 
Més informació 

 
7. Ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per 

un ERTO, les persones treballadores amb contracte temporal 
que han estat acomiadades i també les persones treballadores 
per compte propi 

 
Organisme: Departament de Treball, Afers socials i Famílies Generalitat 
de Catalunya. L'import serà de 200 euros en un únic pagament, que 
s’haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i 
altres subministraments bàsics 
 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ciutadans-00005
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=solicitud-Subsidio-Extraordinario-para-Empleadas-de-Hogar-
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=solicitud-Subsidio-Extraordinario-para-Empleadas-de-Hogar-
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=procedimiento-tramitaci-n-solicitudes-subsidio-desempleo-excepcional-fin-contrato-temporal
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=procedimiento-tramitaci-n-solicitudes-subsidio-desempleo-excepcional-fin-contrato-temporal
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
http://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=Adoptadas-nuevas-medidas-complementarias-para-hacer-frente-al-COVID-19
http://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=Adoptadas-nuevas-medidas-complementarias-para-hacer-frente-al-COVID-19
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Més informació 
 
8. Ajut Mesures de recolzament al sector cultural per fer front al 

impacte econòmic i social del COVID-2019 
 
Organisme: Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE Govern 
d’Espanya. Recolzament a empreses i treballadors del sector cultural, que 
no han quedat emparats pels mecanismes de cobertura establerts fins a 
la data.  
 
Més informació 
 
 
 

INFORMACIÓ I ALTRES RECURSOS DE SUPORT A PERSONES 
TREBALLADORES PER ENTITAT 
 
Generalitat de Catalunya 
 

• Inscripció com a demandant d'ocupació al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya SOC. Més informació 

 
• Infografia inscripció com a demandant d'ocupació al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya SOC. Més informació. 
 

• Informació sobre el Covid-19. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
SOC. Més informació. 

 
• FAQS. Preguntes i respostes de l’àmbit laboral sobre el Covid-19. 

Departament de Treball, Afers socials i Famílies Generalitat de 
Catalunya. Més informació. 

 
• Infografia sobre com donar-te d’alta al SOC mentre duri l’emergència 

Covid-19. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya SOC. Més informació. 
 

• Informació relacionada amb els tràmits relacionats amb els tràmits de 
Renda Garantida a la ciutadania Covid-19. Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies Generalitat de Catalunya. Més informació. 

 
• Borses de treball d’emergència Covid-19. Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya SOC. Més informació. 
 
Govern d’Espanya 
 

• Mesures Covid-19 del Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE. Més 
informació. 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=medidas-apoyo-sector-cultural-covid19
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=medidas-apoyo-sector-cultural-covid19
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Imatges/Tramit_Demanda_900_29_03_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-les-empreses/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/TramitContingencia_amb-900_ovt.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Mesures_RGC_COVID.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/Borsa_SOC_Assistencial_dependencia_COVID19.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
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• Guia per l’actuació en l’àmbit laboral. Ministeri de Treball i Economia 
Social Govern d’Espanya. Més informació. 

 
• FAQS. Preguntes i respostes freqüent per treballadors/es del Servei 

Públic d’Ocupació Estatal SEPE. Més informació. 
 
Altres entitats 
 

• Servei d’Ocupació Municipal (SOM) Ajuntament de Lloret de Mar. Més 
informació. 

 
• Recomanacions per a empreses i persones treballadores. Consell de 

Relacions Laborals de Catalunya Generalitat de Catalunya, CCOO, UGT, 
Pimec i Foment del Treball. Més informació. 

 
• Informació i recursos sobre la Covid-19. Unión General de Treballadors 

UGT. Més informació. 
 

• Informació i recursos sobre la Covid-19. Comissions Obreres CCOO. 
Més informació. 

 
• Campanya agrària 2020: inscripció a les borses de treball i bústies de 

contacte per a les empreses. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
SOC. Més informació. 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes.html
https://www.lloret.cat/seccions/promocio-economica/som/presentacio-del-som-servei-docupacio-municipal
https://www.lloret.cat/seccions/promocio-economica/som/presentacio-del-som-servei-docupacio-municipal
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
http://www.ugt.cat/consulta-tota-la-informacio-sobre-el-covid-19/
https://www.ccoo.cat/aspnet/coronavirus.aspx
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020

