
TRÀMITS SI T’HAS
QUEDAT A L’ATUR O LA
TEVA EMPRESA HA FET

UN ERTO.
 

Pots contactar amb l’Oficina de Treball d’Olot 
972 26 12 79 
FORMULARI

També s’ha habilitat un nou telèfon gratuït d’atenció a
consultes, en horari de 8-14h, el 900 800 046.

NO has de presentar sol�licitud de prestació per atur ni
sol�licitar cita prèvia al SEPE.  La teva empresa
s’encarregarà de fer-ho quan estigui aprovat l’ERTO.

Si en algun moment has estat inscrit a l’Oficina de
Treball no cal fer cap tràmit. 
En cas contrari, cal inscriure’t com a demandant
d’ocupació.

QUÈ FAIG SI LA MEVA EMPRESA HA FET UN ERTO?

1) Estar inscrit com a demandant d'ocupació
2) Contactar amb el SEPE per sol�licitar la prestacó 

QUÈ FAIG SI M'HE QUEDAT A L'ATUR?

Tant l'oficina del SOC com el SEPE estan tancades fins a nou avís.
Queden anul�lades les cites prèvies, es supenen els terminis de presentació de
sol�licituds i no es retallaran els drets per presentar sol�licituds fora termini. 

Pots omplir el següent formulari: 
 https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb
/flows/solicitud?execution=e2s1 

 
També pots sol�licitar cita previa aquí 
telemàticament per ser atès pel SEPE.
 

Pots obtenir el reconeixement de la
prestació contributiva al moment,
clicant l’enllaç:
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flo
ws/gestorContenidos?page=prestRec0200

INSCRIURE'S COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ

Si tens 
DNI electrònic,
certificat digital
o usuari cl@ve

Si NO tens 
DNI electrònic,
certificat digital
o usuari cl@ve

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/covid19/index.html
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=prestRec0200


Atenció al ciutadà:

900 812 400
 

Atenció a empreses:

900 812 401
 

CCOOCNT

Dubtes sobre mesures de
prevenció a l'empresa:

632 205 515
 

Dubtes sobre ERTO i
acomiadaments:

632 184 059
 

Dubtes sobre gestió de
baixes laborals i permisos:

638 618 897
 

Dubtes sobre vacances i
altres:

669 763 172
 

NECESSITES
ASSESSORAMENT?

Telèfon gratuït d'atenció a
consultes COVID-19

 
900 800 046

 

Consultes laborals

933 100 000
 

https://consulta.ccoo.cat
 

Atenció al ciutadà:

675 497 133
 

olot@cnt.es
 

SOC SEPE

UGT

PREGUNTES FREQÜENTS:
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-
frequents/
 
https://www.ccoo.cat/noticia/228735/preguntes-
frequents-sobre-el-coronavirus#laboral

 

https://frontend.ccoo.cat/frmcoronavirus/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/
https://www.ccoo.cat/noticia/228735/preguntes-frequents-sobre-el-coronavirus#laboral

