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• No hi haurà el requisit mínim d’un any de cotització pel reconeixement de la prestació d’atur.
• Per aquelles persones que no tinguin el 180 dies cotitzats segons normativa vigent, el càlcul

de la prestació es farà sobre el període efectiu del temps treballat.
• La quantitat a percebre equival al 70% de la base reguladora durant els primers 180 dies de

cobrament de la prestació, i al 50% de la base reguladora a partir del 181è dia i fins a
l’acabament de la prestació.

La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del
contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball.
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Tothom que estigui afectat per un ERTO té dret a rebre una prestació d’atur.

La prestació d’atur com a conseqüència del Covid-19 no consumirà temps de prestació
d’atur.

Es mantenen les condicions de treball i antiguitat.

IMPORTANT. No has de continuar treballant.

No cal tramitar la prestació d’atur.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS? QUÈ HAIG DE FER?
M’HAN FET UN ERTO...
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Aquest cobrament no afectarà al període de càlcul de possibles prestacions.

Quan s’extingeixi l’ERTO, el treballador/a es reincorporà al seu lloc de treball, mantenint-se les
mateixes condicions de treball que gaudia abans de l’ERTO, i recuperant-ne l’antiguitat.No obstant
això, l'ERTO si que afecta a les pagues i a les vacances. Pel que fa a les pagues no es cobrarà la
part corresponent al temps que s'estigui cobrant l'atur. De la mateixa manera, el temps que es
roman a l'atur resta la part proporcional de vacances.

• Si l’empresa ha aplicat un ERTO que afecta a la totalitat de la teva jornada de treball, no has de
fer hores extraordinàries. No s'ha de treballar.

• En el cas que l’ERTO afecti a un percentatge de la teva jornada de treball, només has de
treballar el percentatge d’hores no afectat per l’ERTO, i no has de realitzar sota cap concepte
hores extraordinàries.

• La persona treballadora afectada per l’ERTO no caldrà que realitzi cap tràmit per a sol·licitar
la prestació davant el servei d’ocupació.

• L’empresa és la responsable de comunicar a l’autoritat laboral les dades dels treballadors
afectats, i l’autoritat laboral tramitarà d’ofici la prestació d’atur.

• El treballador haurà d’autoritzar a l’empresa per a que pugui enviar en nom seu les dades al
servei d’ocupació.

En el cas que l’ERTO sigui de reducció de jornada, cobraràs la nòmi-
na de forma proporcional a les hores que treballis, i les hores no tre-
ballades les cobraràs mitjançant la prestació contributiva d’atur.
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