Recull de mesures per pal·liar els
efectes a nivell econòmic de la
pandèmia de COVID-19
Treballadors i persones aturades, autònoms,
PYMES i empreses

La informació d’esta guia està elaborada a data 14 d’abril.
En la web www.lalcudia.com trobareu informació actualitzada diàriament.

1.- TREBALLADORS I TREBALLADORES

• DUBTES MÉS FREQÜENTS EN RELACIÓ AMB ELS TRÀMITS DEL
LABORA/SEPE:
− Vídeo resum: https://www.youtube.com/watch?v=E5CT597BECU

• M’ACABE DE QUEDAR EN L’ATUR, QUÈ FAIG?
− Des del dia 16 de març de 2020 s’han interromput els terminis dels
procediments per a sol·licitar la prestació.
− Cap persona veurà reduïda la seua prestació per presentar la sol·licitud una
vegada hagen passats 15 dies.

• SI ESTÀS AFECTAT PER UN ERTE
− No has de fer cap gestió, la teua empresa comunicarà les teues dades a
l’administració i et donarem d’alta de les teues prestacions.

• SI T’HAN ACOMIADAT I NO ESTÀS AFECTAT PER UN ERTE
− Dona’t d’alta en LABORA:
Si és la teua PRIMERA INSCRIPCIÓ pots sol·licitar cita prèvia (1a inscripció)
a través de:
•
•
•

Este enllaç https://bit.ly/3aj6YJA
El telèfon de la Generalitat 012 ó (96 386 60 00)
L’APP GvaAutoServef

Des de l’ESPAI LABORA corresponent es posaran en contacte amb tu
telefònicament per a realitzar aquesta inscripció. No has de traslladar-te!
Si ja has estat INSCRIT/A ANTERIORMENT:
•

Vegeu el següent vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v
=aRRnZehPsHw)
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− Si necessites REACTIVAR LA TEUA DEMANDA d’ocupació i ja has estat inscrit/a
pots fer-ho a través de:
• La pàgina web https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=ca
• APP (només android) GvaAutoServef
• Telèfon: 012 ó (96 386 60 00)
Emplena el FORMULARI PRE-SOLICITUD PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ que
trobaràs a la pàgina web: sepe.es o també pots utilitzar el teu CERTIFICAT
DIGITAL o CL@VE PERMANENT per a tramitar la teua prestació.
Emplenant aquest formulari es posaran en contacte amb tu. No oblides
emplenar el camp de correu electrònic!

• HE DE SOL·LICITAR LA PRÒRROGA DEL SUBSIDI EN EL SEPE?
− No has de fer cap tràmit, el pagament es mantindrà transcorreguts els 6 mesos.

• COM RENOVE LA MEUA DEMANDA, FITXE L’ATUR?
− No has de fer cap renovació. Labora ha posat en marxa un procediment de
renovació automàtica. Les persones a les quals se li realitze la renovació rebran
un SMS o correu electrònic, amb la nova data de renovació

• NO SÉ SI TINC DRET A PRESTACIÓ
− Emplena el FORMULARI PRE-SOLICITUD PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ que
trobaràs a la pàgina web: sepe.es i es posaran en contacte amb tu. No oblides
emplenar el camp de correu electrònic!

• COM ACCEDISC A LES NOVES AJUDES QUE HA APROVAT EL GOVERN?
− Emplena aquest formulari que trobaràs a la pàgina web: sepe.es. i es posaran
en contacte amb tu per a informar-te. No oblides emplenar el camp de correu
electrònic!
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• L’ESTAT MITJANÇANT EL SEPE TAMBÉ HA APROVAT MESURES I
AJUDES PER A:
− Treballadors/res domèstiques donades d’alta al regim de la SS que s’han
quedat sense feina.
− Subsidi excepcional per fi de contractes temporals.

• TENIA CITA EN LABORA
− Els ESPAI LABORA romanen tancats al públic per seguretat. Però continuem
treballant. Contactaran amb tu per a realitzar els tràmits que siguen necessaris.
− S’atendrà a la ciutadania a través del telèfon d’informació de la Generalitat:
012, i dels canals de Whatsapp i Xarxes Socials que tenim habilitats.

• CERCA ACTIVA D’OCUPACIÓ (BAE)
− Se suspèn l’acreditació de la BAE (cerca activa d’ocupació), però les persones
continuen cobrant la seua prestació i/o subsidi.
− Se suspenen totes les accions d’orientació, siguen individuals o grupals.

• SUSPENSIÓ DELS CURSOS
− A la Comunitat Valenciana la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha
determinat la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial i en tots
els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament a partir del
dilluns 16 de març i es mantindrà mentre estiga en vigor aquesta suspensió de
les activitats docents fins a una altra ordre. Aquesta mesura de suspensió de
l’activitat educativa és aplicable en l’àmbit de la Formació Professional per a
l’ocupació, en els centres i entitats que imparteixen aquesta formació en
modalitat presencial, així com en la part presencial en la modalitat de teleformació.

• SITUACIÓ DEMANDA SUSPENSIÓ CURS
− Pots reactivar la teua demanda activa: telefonant o escrivint un e-mail al teu
ESPAI LABORA http://www.labora.gva.es/ca/centrosservef
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• QUINES AJUDES
CORONAVIRUS?

EM

CORRESPON

SI

ESTIC

AFECTAT

PEL

− Si estàs afectat pel coronavirus estàs de baixa per incapacitat temporal. Tens
dret a cobrar una prestació del 75% de la base reguladora des de l’endemà a la
baixa.

• QUINES AJUDES EM CORRESPON SI ESTIC EN AÏLLAMENT PREVENTIU?
− Si estàs en aïllament preventiu tens la mateixa consideració que si tingueres
Covid-19. Per tant, tens dret també a percebre una prestació equivalent al 75%
de la base reguladora des de l’endemà a la baixa.

• ESTIC AFECTAT PER UN ERTE PERÒ NO HE COTITZAT EL PERÍODE
MÍNIM PER A REBRE PRESTACIÓ
− Tots els afectats podran cobrar la desocupació, encara que no hagen cotitzat el
període mínim necessari per a això.

4

2.- AUTÒNOMS
• AJUDES ESTATALS PER:
− Tancament del negoci
− Caiguda de l’activitat en un 75% els últims 6 mesos
− Quantia percebuda:
▪ el 70% de la base de cotització, màxim 1 mes.
− Com es poden sol·licitar?
▪ A traves del telèfon: 900 81 24 01 o pàgina web http://www.sepe.es
/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html

• AJUDES AUTONÒMIQUES LABORA PER A AUTÒNOMS
− Qui es beneficia?
Autònoms que tanquen la seua activitat o els que hagen disminuït la seua
facturació en un 75%.
− Quina es la quantia de l’ajuda?
▪ 1500€ d’ajuda directa per tancament, segons RD 463/2020.
▪ 750€ la resta de casos.
− Condicions per a rebre aquesta ajuda?
▪ Haver estat d’alta en el Règims Especial de Treballadors Autònoms, al
menys entre el 31/12/2019 i el 14/03/2020.
▪ Haver suspès l’activitat segons el RD 463/2020. En cas de mantenir-la haver
reduït, almenys, un 75% la facturació corresponent al mes anterior a la
sol·licitud de l’ajuda, respecte a la mitja del semestre anterior a la
declaració de l’Estat d’Alarma. Si no es així, es valora el període d’activitat.
▪ Domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
▪ Mantenir l’activitat mínim 3 mesos, a contar des de el dia en que es queda
sense efecte la suspensió de l’activitat.
▪ Figurar al corrent de les obligacions tributàries.
▪ Resta d’obligacions especificades en el Art.10 de la convocatòria oficial
(comunicar obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat).
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− Com es sol·licita?
▪ Sol·licitud telemàtica i documentació necessària: www.labora.gva.es →
“EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònoms
Covid-19”. *Firma electrònica avançada necessària.
▪ De no disposar de firma electrònica avançada, haurà d’acudir a la
representació d’una persona que sí disposa d’ ella, acreditant la
representació. (Gestories, etc.)
− Termini de presentació de sol·licituds
▪ S’iniciarà a les 9:00h del dia 8 d’Abril de 2020 i finalitzarà a les 9:00h del dia
4 de Maig del 2020.
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3.- EMPRESES Y PYMES
QUANT PUC REALTZAR UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ
TEMPORAL (ERTE)
Es podrà realitzar per força major:
− pèrdues de l’activitat com a conseqüència del COVID-19
− causes econòmiques, tècniques i organitzatives

• QUINS SON ELS BENEFICIS DE REALITZAR UN ERTE?
Es farà una exoneració de quotes a la Seguretat Social:
− Si la empresa te menys de 50 treballadors: la cotització serà 0
− Si la empresa té més de 50 treballadors: la cotització serà del 25%

• COM ES POT SOL·LICITAR
− A traves del telèfon: 900 35 31 35 o pàgina web: https://www.gva.es/va
/inicio/procedimientos?id_proc=20842&version=amp

• LÍNIES DE FINANÇAMENT
− ICO empreses i autònoms, fins a quant es poden sol·licitar?
▪ Es poden sol·licitar fins el 30 de Setembre de 2020.
▪ Es pot sol·licitar aquest finançament en:
▪ El teu banc o entitat de crèdit i sol·licitar un préstec ICO
▪ Més informació, en el telèfon: 900 121 121 o pàgina web: www.ico.es
− ICO garantia SGR (Sociedad de Garantia Reciproca)
▪ A través de la pàgina web: www.cesgar.es o el telèfon: 900 121 121
− ICO garantia crèdits comercials, en què consisteix?
▪ Anticipar liquidessa per les factures procedents de la seua activitat
comercial.
▪ Es realitza a través de les entitats bancàries.
▪ Telèfon de contacte: 900 121 121
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• MORATÒRIA DE TRIBUTS
− Ajornament del deute tributari
Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes
aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de
presentació i ingrés des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i
fins el dia 30/05/2020.

• AJORNAMENT
EXTRAORDINARI
DEL
CALENDARI
DE
REEMBORSAMENTS DE CRÈDIT CONCEDITS PER LA SECRETARIA
GENERAL D’INDÚSTRIA I DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DEL
GOVERN CENTRAL
− Els beneficiaris de concessions dels instruments financers a projectes
industrials podran sol·licitar l’ajornament del pagament principal i/o
interessos sempre que el termini de venciment sigui inferior a 6 mesos.
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4.- TELÈFONS D’INTERÈS

• INFORMACIÓ LABORA CARLET:
− 96 253 10 62

• TELÈFONS INFORMACIÓ SEPE:
− 96 152 94 92
− 96 308 55 98
− 901 11 99 99

• TELÈFONS INFORMACIÓ EMPRESES:
− 900 35 31 35

• AGENCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA:
− 96 29978 39

Tota la informació relativa a prestacions està disponible en la
web www.sepe.es a l’espai COVID-19
Informació actualitzada a mesura que es publica en els
butlletins oficials en la web de l’ajuntament
www.lalcudia.com
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