

GUIA DE RECURSOS EN MATÈRIA
D’OCUPACIÓ

(Efecte COVID-19)
Data: 25 agost 2020

Atesa la situació d’emergència provocada per la COVID-19, s’estan prenent una sèrie de
mesures en matèria d’ocupació i activitat econòmica. Aquesta sisena edició de la guia inclou
informació sobre aquestes mesures, així com enllaços directes actualitzats a les diferents
pàgines web.
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NOVA NORMALITAT________________________________________
Noves mesures de prevenció

Nova normalitat
● En matèria d’oci: suspensió de l’activitat en discoteques, sales de ball, karaokes i
bars de copes amb actuacions musicals en directe i sense.
● En matèria d’hostaleria i restauració:
○ S’assegurarà la distància física de seguretat d’1,5 metres entre les taules.
L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula.
○ El tancament serà a la 1:00, sense que es puga permetre l’accés de nous
clients a partir de les 00:00 hores. Els propietaris seran els responsables
de tindre les terrasses buides a la 1:00 h.
○ No es permetrà el consum en grup de begudes al carrer o en espais
públics (botellón), alié als establiments d’hostaleria o similars.
● No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire
lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de 2 metres
com a mínim. Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre
dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua o assimilats, inclosos els cigarrets
electrònics.
● Es recomana un màxim de 10 persones per grup en reunions familiars o socials i
en en espais privats.
Es recomana limitar les reunions socials fora del grup de convivència estable.
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

PRESTACIONS I AJUDES ____________________________
ECOVID 2020

Prestacions i ajudes
Programes de subvencions d’iniciativa social destinats a la contractació de persones
desocupades d'almenys 30 anys d'edat, desocupades com a conseqüència de la
conjuntura derivada per la COVID-19, en col·laboració amb les corporacions locals.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21150
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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Avalem Joves Plus

Prestacions i ajudes
Mitjançant Avalem Joves, el Servei d'Ocupació Pública Valenciana ofereix subvencions
per a les empreses que contracten persones joves qualificades. Aquestes ajudes
poden sol·licitar-les qualsevol empresa privada amb àmbit d'actuació a la Comunitat
Valenciana. L'objectiu és impulsar la inserció laboral de les persones joves amb
contractes indefinits i en pràctiques.
D'altra banda, Avalem Joves Plus és un pla de subvencions destinades a la
contractació de persones joves, qualificades i no qualificades, per part
d'entitats locals de la Comunitat Valenciana.
http://www.labora.gva.es/es/avalem-joves
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
LABORA

Ingrés Mínim Vital

Prestacions i ajudes
L'Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a previndre el risc de pobresa i exclusió
social de les persones que viuen a soles o estan integrades en una unitat de
convivència i que no tenen recursos econòmics bàsics per a cobrir les seues necessitats
bàsiques.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajad
ores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5493-consolidado.pdf

Simulador de l’Ingrés Mínim Vital
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
Govern d’Espanya

Pla Hope

Prestacions i ajudes
El Pla Hope és un programa de la Generalitat Valenciana per a ajudar els ciutadans i
ciutadanes i les empreses a recuperar els seus treballs i els seus negocis i a
reorientar-los a les necessitats del “new real”.
http://planhope.gva.es/
Generalitat Valenciana

Extensió dels ERTO per força major vinculats a la COVID-19

Prestacions i ajudes
S'estenen els efectes dels expedients de regulació temporal d'ocupació per força major
vinculats a la COVID-19 fins al 30 de setembre. No obstant això, s'estableix
l'obligació de les empreses i entitats que es troben aplicant-los, de reincorporar les
persones treballadores afectades en la mesura necessària per al desenvolupament de la
seua
activitat,
prevalent
la
reducció
de
jornada
sobre
la
suspensió.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
Govern d’Espanya
La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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Ajudes per a treballadors/es amb rendes baixes afectades per ERTO

Prestacions i ajudes
Ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes baixes que
presten els seus serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana, que
es troben afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total dels seus
contractes de treball, a conseqüència de la paralització de l'activitat econòmica amb
motiu de la COVID-19. La quantia de l'ajuda ascendirà a 150,00 euros per persona
beneficiària.
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20931
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Persones treballadores incloses en ERTO que no siguen beneficiàries de
prestacions de desocupació (DA 2a Llei 24/2020)

Prestacions i ajudes
Les persones treballadores incloses en els expedients de regulació d'ocupació, a les
quals es refereixen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, que no resulten
beneficiàries de prestacions de desocupació durant els períodes de suspensió de
contractes o de reducció de jornada, i respecte de les quals l'empresa no està obligada
a l'ingrés de l'aportació empresarial, es consideraran en situació assimilada a l'alta
durant aquests períodes, a l'efecte de considerar aquests com a efectivament cotitzats.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

Mesures extraordinàries en matèria de cotització

Prestacions i ajudes
S'estableixen exoneracions de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a
la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta dels treballadors afectats per
ERTO per força major o ERTO ETOP.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

Préstecs sense interessos per a pagar el lloguer

Prestacions i ajudes
Les cases amb rendes de fins a 2.689 € que hagen perdut ingressos per la crisi
sanitària podran demanar els préstecs sense interessos per a pagar el lloguer.
Es concediran fins que s'arribe al màxim de 1.200 milions d'euros o al de 112 milions
en despeses i interessos que el Govern pagarà a les entitats de crèdit.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4759
Govern d’Espanya

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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Mesures urgents en matèria d’ocupació agrària

Prestacions i ajudes
Amb la finalitat de garantir l'aprovisionament dels mercats, el treball agrari podrà
continuar mitjançant la contractació temporal, amb independència que perceben o no
algun tipus de subsidi, ajuda o prestació de caràcter social o laboral, contributiva o no
contributiva; així mateix, podran beneficiar-se de la compatibilitat amb les persones
treballadores afectades per ERTO; s'acullen a aquest sistema els joves nacionals de
tercers països que es troben en situació regular, entre els 18 i els 21 anys.
El salari s'abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el
contracte i la remuneració serà la mínima segons el conveni col·lectiu vigent.
Fins al 30 de setembre.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-flexibilizacion-empleo-agrario.html
Govern d’Espanya

FORMACIÓ _______________________________________
Formació i Recursos ocupacionals Castelló Crea

Formació
Castelló Crea disposa d'un equip de tècniques de formació que han aglutinat els
recursos existents per a la formació que incrementen l'ocupabilitat, així com cursos per
a la millora de les competències tecnològiques.
Contacte: castellocrea.formacion@castello.es
Tauler d’anuncis digital, a través del qual es poden consultar recursos formatius en
línia.
https://padlet.com/mtevil/4i40cih1i0fd
http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?id=val&cod0=4&cod1=20&cod2=7
09&cod3=313
Agència de Desenvolupament Local – Castelló CREA (Ajuntament de Castelló)

Cursos en TIC gratuïts

Formació
Plans de formació d'oferta dirigits prioritàriament a treballadors ocupats i autònoms.
100 % subvencionats pel Ministeri de Treball i Economia Social.
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal
Ministeri de Treball i Economia Social - SEPE

Rebost digital

Formació
Repositori en què el professorat pot trobar propostes de treball per a totes les etapes
educatives. Ha sigut dissenyat des d'unes premisses d’inclusivitat, d'innovació i de
construcció de la ciutadania digital. Es tracta d'un rebost col·laboratiu que creixerà i
s'adaptarà amb les vostres aportacions.
https://www.rebostdigital.gva.es/
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Generalitat Valenciana)

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ I ALTRES RECURSOS ______
Assessorament personal Castelló CREA

Assessorament, informació i altres recursos
Castelló Crea posa a disposició de tota la ciutadania el seu equip de professionals de
l’orientació per a l’assessorament en recerca d’ocupació, formació i mercat de treball.
Contacte: castellocrea.orientacion@castello.es
Atenció presencial al Palau de la Festa i a les oficines de Sant Llorenç
Agència de Desenvolupament Local – Castelló CREA (Ajuntament de Castelló)

Canal d’informació actualitzada
l’Ajuntament de Castelló

sobre

l’emergència

sanitària

per

Assessorament, informació i altres recursos
L'Ajuntament de Castelló ha obert un canal de difusió en la seua pàgina web amb tota
la informació actualitzada d'interés per a la ciutadania, respecte a l'emergència
sanitària causada per la COVID-19.
L'atenció a la ciutadania es restableix, a partir de l'1 de juny, a les juntes de districte
Centre, Nord, Oest i Grau, per als tràmits: Informació general, Registre,
Empadronament, Firma digital, Matrimoni civil i Bo Activa't.
S'estableix l'obligatorietat de la CITA PRÈVIA per a les atencions presencials, així com
l'ús de mascareta.
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=val&cod1=33&cod2=1473
Ajuntament de Castelló de la Plana

Seu electrònica - Ajuntament de Castelló

Assessorament, informació i altres recursos
La seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló inclou un catàleg de tràmits en línia per
a evitar desplaçaments innecessaris, així com serveis electrònics i altres enllaços
d'interés.
https://sede.castello.es
Ajuntament de Castelló de la Plana

Assistent en línia – Diputació de Castelló

Assessorament, informació i altres recursos
La Diputació de Castelló ha habilitat una assistent virtual, anomenada Carina,
especialitzada en l'actual brot de coronavirus, que es pot trobar a la pàgina web d'inici
de la Diputació de Castelló. Les preguntes s'han de formular de manera concreta i
evitar els paràgrafs llargs. Està disponible les 24 hores, els 365 dies de l'any.
https://www.dipcas.es/va/
Diputació de Castelló

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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App GVA Responde

Assessorament, informació i altres recursos
La Generalitat ha creat una app per a resoldre els dubtes plantejats per l'estat
d'alarma, on s'agrupa tota la normativa publicada sobre la COVID-19. La nova aplicació
respon de manera senzilla i ràpida als dubtes no sanitaris més freqüents. Es pot
descarregar en els enllaços següents:
ANDROID https://bit.ly/2UHINiE
IPHONE https://apple.co/347zWcS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (Generalitat Valenciana)

Mesures extraordinàries - SEPE
Assessorament, informació i altres recursos
El SEPE actualitza en la seua pàgina web la secció dedicada a l'impacte de la COVID-19
en la situació de les persones treballadores i demandants d'ocupació.
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

Consulteu l’estat de la vostra prestació per desocupació:

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noti
cia.html?folder=/2020/Abril/&detail=como-puedo-consultar-estado-prestacion-desempleo
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) (Govern d’Espanya)

Preguntes freqüents sobre mesures adoptades per LABORA i SEPE

Assessorament, informació i altres recursos
Guia de preguntes freqüents sobre mesures adoptades per LABORA i SEPE amb relació
a com han de fer-se els tràmits en casos com: quedar-se a l’atur en aquests moments,
demanar cita, tramitar una prestació, renovar la demanda, fitxar l'atur, pròrrogues,
etc. amb enllaços d'utilitat.
https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/Guia_preguntas_LABORA_y_SEPE_COVID-19-3.p
df
LABORA – Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Generalitat Valenciana)

Seguretat Social – seu electrònica

Assessorament, informació i altres recursos
Aquest enllaç, que s'estarà actualitzant i ampliant progressivament, inclou preguntes i
respostes d'interés en matèria de Seguretat Social relacionades amb aquesta situació
excepcional de la COVID-19.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e
7?changeLanguage=es

A través de l’enllaç següent, es faciliten els tràmits a la Seguretat Social sense
necessitat d'acudir-hi presencialment, així com la presentació d'altres escrits,
sol·licituds i comunicacions no contemplats en la seu electrònica sense identificar-se
electrònicament.
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss
_2.37/
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (Govern d’Espanya)

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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Hispabot-Covid19

Assessorament, informació i altres recursos
El Govern ha posat en marxa l'assistent conversacional Hispabot-Covid19, que funciona
a través de WhatsApp. Es tracta d'un canal de consulta automàtic que utilitza la
intel·ligència artificial i el llenguatge natural per a respondre a les inquietuds de la
ciutadania sobre la COVID-19 amb informació oficial, precisa i actualitzada.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/20
20/080420-consulta.aspx
Govern d’Espanya

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació

Assessorament, informació i altres recursos
Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació per als fixos
discontinus i fixos periòdics es manté fins al 31 de desembre de 2020.
Aquestes mesures són aplicables als afectats per ERTO per força major d’acord amb
l’article 47 ET per rebrots a partir de l'1 de juliol (DA 1a.2 Reial decret llei 24/2020).
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

Banc d’aliments i risc de pobresa

Assessorament, informació i altres recursos
El Banc d'Aliments de Castelló, en un projecte comú amb l'associació Nadie sin su
ración diaria, ha desenvolupat una acció de mesures urgents per a avançar-se i trobar
solucions a les conseqüències del virus que afecten directament l'escenari del risc de
pobresa i exclusió creixent que es preveu en els pròxims mesos.
https://www.migranodearena.org/reto/21477/covid-19-la-peor-amenaza-indirecta-presente-y-f
utura-para-banco-de-alimentos-y-el-riesgo-de-pobreza
Banc d’Aliments de Castelló & Asociación Nadie sin su ración diaria

Protocol per a la reincorporació al treball

Assessorament, informació i altres recursos
El protocol següent té caràcter general; per tant, s'hi estableixen les línies mestres que
han de guiar l'actuació d'empreses, persones treballadores i recursos preventius per a
garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores en relació amb la seua
potencial exposició a la COVID-19.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/162273780/PRO-200102+Protocolo+gener
al+de+actuaci%C3%B3n+para+la+reincorporaci%C3%B3n+a+los+centros+de+trabajo+con+r
elaci%C3%B3n+a+la+potencial+exposici%C3%B3n+al+SARS-CoV-2+%28COVID-19%29/a8b7
2780-f115-4866-9773-70052dde2d58
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT (Generalitat Valenciana)

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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Guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de la
COVID-19

Assessorament, informació i altres recursos
El Govern ha llançat una guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de
la #COVID-19. La guia coincideix amb la represa de les activitats no essencials. La
distància interpersonal i la higiene estricta són els eixos fonamentals d'aquestes bones
pràctiques. En cas de detectar símptomes o haver tingut contacte amb persones
afectades, no s'ha d'acudir al centre de treball.
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
Ministeri de Sanitat (Govern d’Espanya)

Normativa adoptada a nivell estatal amb motiu de la crisi sanitària
Assessorament, informació i altres recursos
Punxant en l’enllaç següent es pot accedir al document que recull fins al moment tota
la normativa adoptada a nivell estatal amb motiu de la crisi sanitària.
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=
C&modo=2
Govern d’Espanya

Víctimes de violència de gènere

Assessorament, informació i altres recursos
Els serveis d'atenció a dones víctimes de violència de gènere segueixen en
funcionament. El 016 funciona amb normalitat les 24 hores. La xarxa de Centres Dona
24h atén en el 900 580 888 i el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelló, en el
964 251 979.
A més, hi ha dos línies mòbils per a aquelles dones que necessiten suport emocional
immediat, mitjançant servei via WhatsApp, atés per psicòlogues, en els números
següents: 682916136 / 682508507. Contacte: 016-online@mscbs.es
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
Ministeri d’Igualtat (Govern d’Espanya)

Derogació de
justificades

l’acomiadament

objectiu

per

faltes

d’assistència

Assessorament, informació i altres recursos
Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l'acomiadament objectiu
per faltes d'assistència al treball establit en l'article 52.d) del text refós de la Llei de
l'estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/02/18/4
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Govern d’Espanya

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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Els períodes d'aïllament o contagi del coronavirus de les persones
treballadores tindran la consideració d'accidents de treball

Assessorament, informació i altres recursos
Amb la finalitat d'evitar la propagació de la malaltia i mantindre la protecció social del
personal per compte propi o alié, els períodes d'aïllament o contagi com a conseqüència
del coronavirus tindran la consideració de situació assimilada a accident de treball a
l'efecte de la prestació econòmica per incapacitat temporal del sistema de Seguretat
Social.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
Govern d’Espanya

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents.
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