GUIA DE RECURSOS EN MATÈRIA
D’OCUPACIÓ (Efecte COVID-19)
Data: 22 octubre 2021

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 guia inclou informació sobre aquestes mesures, així com enllaços directes actualitzats a les diferents pàgines web.
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ORIENTACIÓ I PROGRAMES D’OCUPACIÓ_______________
Assessorament personal Castelló CREA
Orientació i programes d'ocupació

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, l’edifici sindical i a les oficines de Sant Llorenç
Agència de Desenvolupament Local – Castelló CREA (Ajuntament de Castelló)

Orientació laboral per a víctimes de violència de genere
Orientació i programes d'ocupació

Castelló Crega posa a disposició de les dones víctimes de violència de gènere un servici d'orientació laboral especialitzat en aquest col·lectiu. Les dones que ho sol·liciten podran ser ateses en un
espai íntim on sempre seran ateses per la mateixa persona formada en esta matèria, evitant
d'aquesta manera la victimització secundària. L'objectiu d'este servici és reforçar l'autoconfiança,
l'autoestima i l'eficiència per a aconseguir la independència econòmica.
Correu electrònic: marled@castello.es
Correu electrònic: 682 771 841
Agencia de desarrollo local-CastellóCREA (Ajuntament de Castelló)

Avalem Experiència
Orientació i programes d'ocupació
El pla integral d'ocupació i formació Avalem Experiència és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades majors de
30 anys. Algunes de les actuacions de LABORA relacionades amb Avalem Experiència són el desenvolupament de programes destinats a la contractació de persones de més de 30 anys en col·laboració amb les corporacions locals, per als quals s'ha d'estar inscrits en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA).
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/19/pdf/2021_411.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/19/pdf/2021_360.pdf
Conselleria d’Educació, cultura i esport

Garantia juvenil
Orientació i programes d'ocupació
Garantia Juvenil està dirigida a joves en cerca d'ocupació que no es trobin en situació d'estudiar o
formar-se, ni treballant per compte propi o aliè, i vulguin aconseguir la seva inserció plena en el
mercat laboral. Ofereix serveis d'ofertes d'ocupació, cursos i pràctiques i beques.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
Unión Europea - Servicio público de Empleo Estatal (SEPE)

Reactivació busca activa d'ocupació
Orientació i programes d'ocupació

La Busca Activa d'Ocupació estava suspesa a causa del COVID. Des de l'1 de juny de 2021 torna a
ser necessari acreditar la Busca Activa d'Ocupació (BAE) per a l'accés a:
#RAI: mtr.cool/knowlhnhki
#SED: mtr.cool/fapcqyzcht
SEPE

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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PRESTACIONS I AJUDES ____________________________
Beques Fulbright
Prestacions i ajudes

Es convoquen dues beques per a realitzar estudis de màster i una tercera per a activitats d'investigació. L'assignació mensual durant l'estada als EUA és de 2.300 euros, amb una ajuda
de viatge d'anada i volta de 1.600 euros, amb un import de la matrícula, taxes i assegurança
mèdica obligatoris de la universitat fins a un màxim de 36.000 euros, o, alternativament, ajudes
per a despeses derivades del projecte de la investigació fins a un màxim de 3.000 euros
termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de novembre 2021
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/587479
Govern d’Espanya

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. Accedeixen majors de 65 anys
sense pensió i administradors d'empresa sense activitat. A més d'un complement de monoparentalitat per a els/as avis/as. Estan exempts d’IRPF fins als 11.279€. Si l'única cosa que es cobra és
el IMV, només ho superen els qui cobren el màxim.
Simulador:https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d064645-bde7-05374ee42ac7
Govern d’Espanya

Sol.licitud de tramitació d'ERTEs
Prestacions i ajudes

Els ERTE actuals es prorrogaran de forma automàtica durant el mes d'octubre i amb les mateixes exoneracions que en setembre. Les empreses que vulguen mantenir-los a partir de novembre hauran de presentar una nova sol·licitud abans del 15 d'octubre i, de moment, podran
estar vigents fins al 28 de febrer.
La prestació rebuda per les persones treballadores afectades per un ERTE serà el 70% de la
seua base reguladora (és a dir, passats els primers 6 mesos, NO minvarà fins al 50%, segons la
legislació vigent) i podran continuar accedint a la desocupació sense tindre el mínim cotitzat i, si
la persona afectada es queda sense treball per acomiadament o fi de contracte abans de l'1 de
gener de 2022, podrà accedir a la prestació per desocupació.
Pròrroga dels ERTEs fins al 28 de febrer.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15768
Gobierno de España

Persones treballadores amb rendes baixes afectades per ERTE
La quantia de l'ajuda individualitzada ascendirà a 150,00 euros per persona beneficiària.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20931
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf
ATV - Agencia Tributaria Valenciana; Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Beques Talentum
Prestacions i ajudes

Destinades a persones jóvens titulades universitàries o estudiants amb un màxim de 30 crèdits
ECTS per aprovar; o titulades de grau superior o mig de formació professional. El període formatiu
tindrà una duració d'entre un mínim de tres i un màxim de dotze mesos. Els projectes es podran
desenrotllar a Espanya i en l'estranger, la retribució mensual percebuda serà des dels 750€ mensuals fins als 2.500€.
Termini sol·licitud fins a 30 novembre
https://fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
Fundación SEPI - Telefónica

Ajuda de lloguer Covid-19
Prestacions i ajudes
Convocatòria d'ajudes al lloguer a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la Covid-19, dirigit a les persones que tingui problemes transitoris per a atendre el pagament del lloguer.
Termini sol·licitud des de 25 de gener fins a 30 octubre.
http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-covid-19
Conselleria d’habitatge

Pròrroga de contractes de lloguer i moratòries
Prestacions i ajudes

Les persones vulnerables que lloguin un habitatge a una entitat pública d'habitatge o una gran
propietari, tenen la possibilitat de reduir a la meitat el lloguer o l'ajornament de les quotes. Prorroga: fins al 31 d'octubre
L'Oficina Municipal d’habitatge assessorarà sobre la nova pròrroga en la moratòria de desnonaments i lloguers; en horari d'atenció de 08.30 a 14.00 h en el Palau de la Festa els dimarts, dimecres i dijous, és necessària la cita prèvia (http://www.castello.es/citaprevia) o cridant al 010.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11416
Gobierno de España

Ajuda d’emergència social
Prestacions i ajudes

Les ajudes d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar
aquelles situacions en què puguin trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat.
Van dirigides a la unitat de convivència.
http://www.inclusio.gva.es/es/web/s.sociales/ayudas-de-emergencia-social
Generalitat Valenciana

FORMACIÓ _______________________________________
Curs per professionals de l’educació per previndre els problemes associats als videojocs
Formació

La formació està dirigida a professionals de l'educació que treballen amb persones menors i
adolescents.
L'Ajuntament de Castelló, a través de la regidoria de Benestar Social, Dependència i Infància, collabora en l'organització d'un curs destinat a capacitar a professionals de l'educació que treballen
amb persones menors i adolescents en la prevenció de problemes associats als videojocs.
El curs es prolongarà fins el pròxim dia 18 de novembre

https://www.campusfad.org/curso/prof-jovenes-gamers-castello-oct21/
Regidoria de Benestar Social – (Ajuntament de Castelló)

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Curso E-MARKETING Y E-COMMERCE
Formació

L'Ajuntament de Castelló, a través de l'Agència de Desenvolupament Local posa en coneixement
aquest curs dirigit a persones que desitgen adquirir habilitats i capacitats específiques sobre Màrqueting Electrònic, coneixent totes les tècniques emprades en aquest.
Del 19 d'octubre al 28 d'octubre de 2021, tots dos inclusivament.
https://sede.castello.es/info.0
Agència de Desenvolupament Local – Castelló CREA (Ajuntament de Castelló)

Curs RESSORGIM (DEL RESISTIR AL RESURGIR)
Formació
Activitat dirigida principalment a joves de 16 a 30 anys, buscant fomentar el seu creixement
personal i la seua activació física-psicològica, aquest projecte consta de 8 sessions pràctiques, en
horari de divendres vesprada i dissabtes al matí a partir del 22 d'octubre de 2021.
Lloc de realització: aula 116 de l'Edifici El Menador (plaça horts dels corders, 4 – 12001 Castelló
de la Plana)
Data: 5-6-12-13-19-20 de noviembre
Inscripciones: https://positivat.com/formacion/
Generalitat Valenciana y IVAJ

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=709&cod3=313
Agència de Desenvolupament Local – Castelló CREA (Ajuntament de Castelló)

Vives emplea i Vives aprende
Formació
Es tracta de sessions grupals setmanals i sessions individualitzades, teleformació, contactes directes amb empreses i la participació en esdeveniments d'ocupació i tallers amb responsables de recursos humans d'empreses col·laboradores.
Vives Aprende: Escola d'Ús de Logística i Neteja Industrial, 100 hores teoricopràctiques, incorpora el carnet de carretó elevador i 80 hores de pràctiques en empreses del sector.
Inscripció: www.vivesemplea.org o www.vivesaprende.org.
Ajuntament de Castelló, Acción contra el hambre

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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CURS MANIPULADOR/A d'ALIMENTS
Formació

Curs per a l'obtenció del certificat o carnet de manipulador/a d'aliments.
Persones destinatàries: joves de 16 a 30 anys (inclusivament).
Lloc de realització: sala d'actes del Casal Jove del Grau
Dates i horari:
• 1a edició: 25 d'octubre, en horari de 17.00 a 20.00 hores.
• 2a edició: 8 de novembre, en horari de 17.00 a 20.00 hores.
• 3a edició: 22 de novembre, en horari de 17.00 a 20.00 hores.
Gratuït.
https://juventud.castello.es/2021/10/18/cursomanipuladoralimentos/
Ajuntament de Castelló

Google activa't
Formació
Google oferix un ampli contingut de formació gratuïta per a impulsar el teu negoci o carrera professional. Es poden seleccionar mòduls concrets o un curs complet en les categories de màrqueting digital, desenrotllament professionals i dades i tecnologia.
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
GOOGLE en colaboración con el SEPE

Cursos gratuïts per a l'ocupació
Formació

Coomisiones obreres oferix cursos gratuïts per a l'ocupació, com ara: conducció de carretons elevadors; dispositius de seguretat en l'automòbil; prevenció forestal; socialmedia maketing i reputació online.
https://forempv.ccoo.es/
Forempv.ccoo

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

Cursos LABORA
Formació
Formació promocionada per LABORA, entre la qual es pot trobar cursos en tots els sectors d'ocupació. Per exemple:Neteja de superfícies i mobiliaris en edificis i locals; organització i gestió de
magatzems; formador de formadors (en línia per a ocupats/as i/o en ERTO); lideratge i direcció
d'organitzacions(en línia per a ocupats/as i/o en ERTO); ofimàtica en el núvol: google drive (en línia per a ocupats/as i/o en ERTO).
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/
LABORA

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Cursos competències transversals i idiomes
Formació

Són cursos tutoritzats i gratuïts, amb diploma d'aprofitament, que pretenen millorar l'ocupabilitat i
fomentar l'aprenentatge permanent de les persones treballadores, tant desocupades com ocupades. Es tracta de 20 especialitats diferents sobre competències transversals i idiomes: anglès A1,
A2, B1 i B2, francès A1 i A2 i alemany A1 i A2.
https://labora.gva.es/va/oferta-formativa
LABORA

Programa Integren de Qualificació i Ocupació PICE
Formació
Dirigit a joves majors de 16 anys i menors de 30 que no es trobi ocupats i no realitzin accions de
formació o educació, independentment del seu nivell d'estudis i experiència. A més han d'estar
inscrits/as en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Formació en línia gratuïta per a joves
Accions formatives en format en línia, destinades a millorar la qualificació i la inserció labora.
Cursos de 100 a 150 h
Contacte: : 964.35.65.00
https://www.camaracastellon.com/es/Formaci%C3%B3n/pice-formacion-online

Formació presencial gratuïta per a joves
Cursos de: activitats de comerç i magatzem, especialistes en injecció digital per a la ceràmica,
gestió administrativa per a comerç exterior, socorrisme i primers auxilis.
https://www.camaracastellon.com/es/Formaci%C3%B3n/formacion-presencial-pice
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/sites/default/files/2020-09/Guia%20Capacitacion%20%28Cree%20en%20ti
%29%20Nacional.pdf
Cámara de Comercio

Saps?
Formació

SAPS és un servei de formació gratuïta en línia posat en marxa per la Generalitat Valenciana. Pretén oferir "càpsules" de coneixement pràctic.
La formació de SAPS no és reglada, ni vinculant, el seu valor és la utilitat i la practicitat dels cursos.es gratuïta i oberta a tots.
http://saps.gva.es/va/oferta-formativa
Generalitat Valenciana

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. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Cursos gratuïts per a persones treballadores, autònomes o afectades per
ERTO
Formació

Cursos subvencionats per la Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat i SEPE i el Ministeri
de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aborden diferents àrees formatives: activitats culturals i
creatives; administració i gestió; agrària; comerç i màrqueting; idiomes; informàtica i comunicacions; logística comercial i gestió del transport; oficines i despatxos; comerç i màrqueting; serveis
del medi ambient; serveis socioculturals.
https://www.formate.es/cursos/TIC-2018/?
utm_source=facebook&utm_medium=banner&utm_content=page+post&utm_campaign=76&fbclid=PAAaZKhDFTzBrTNtzkFBKPc_zwmwkiyaGQFgYHpJbRQ8PzuY2NQtfXryQkrvM
SEPE; Ministerio de Trabajo y economía social

Cursos gratuïts per a persones treballadores, aturades
Formació

Aborden diferents àrees formatives: activitats culturals i creatives; administració i gestió; agrària;
comerç i màrqueting; idiomes; informàtica i comunicacions; logística comercial i gestió del transport; oficines i despatxos; comerç i màrqueting; serveis del medi ambient; serveis socioculturals.
https://www.virensis.com/cursos-gratuitos/
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad; SEPE; Ministerio de Trabajo y economía social

Cursos online SEPE - Digitalitza't
Formació

Dins del programa Digitalitza't i en el marc de Garantia juvenil, el SEPE convoca cursos per a
l'ocupació i la integració sostenible en el mercat de treball per a jóvens.
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Escola de segona oportunitat
Formació

El projecte “Escola de Segona Oportunitat” està orientat a oferir opcions de formació per a l'ocupació i retorn educatiu, com a instruments que permetin millorar les possibilitats i les condicions
d'accés al mercat laboral i que reforcen capacitats per a l'aprenentatge de joves en dificultat.
Aquesta escola està dirigida a persones joves de 16 a 29 anys en situació de desocupació que van
abandonar de manera precoç el procés educatiu i/o no van acabar l'ensenyament obligatori i que
preferentment estiguin inscrites i siguin beneficiàries del Sistema de Garantia Juvenil.
LLOC: Casal Jove del Grau de Castelló
HORARIS:
● GRUP A: DILLUNS I DIMECRES DE 9.00 A 14:00 h.
● GRUP B: DIMARTS I DIJOUS DE 9.00 A 14:00 h.
● Atenció presencial a persones/famílies interessades: DIVENDRES DE 9.00 A 14.00 h. (Sollicitar cita prèvia a mitjançant el correu escuelasegundaoportunidad@castello.es)
Ajuntament de Castelló

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ I ALTRES RECURSOS _____
Canal d’informació actualitzada sobre l’emergència sanitària per l’Ajuntament de Castelló
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'interès per a la ciutadania, respecte a l'emergència sanitària causada per la COVID-19.
L'atenció a la ciutadania es restableix, 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.
A partir del 6 d'octubre, el Palau de la Festa obrirà també al públic els dimarts a la tarda.
S'estableix l'obligatorietat de la CITA PRÈVIA (citaprevia.castello.es)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'interès.
https://sede.castello.es
Ajuntament de Castelló de la Plana

Seguretat Social – seu electrònica
Assessorament, informació i altres recursos

Aquest enllaç, que s'estarà actualitzant i ampliant progressivament, inclou preguntes i respostes
d'interès 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-ab1ffde1b8e7?changeLanguage=es

A través de l’enllaç següent, es faciliten els tràmits a la Seguretat Social sense necessitat d'acudirhi 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)

Fraccionament de tributs i ampliació de la modalitat de pagaments
Assessorament, informació i altres recursos

Per a l'any 2022, als contribuents que es troben inclosos en el sistema de pagaments fraccionats a
la carta, se'ls aplicarà de forma automàtica el sistema de pagaments fraccionats amb venciment
especial; als que hagueren sol·licitat l'abonament en 8 terminis se'ls aplicarà la modalitat de 9; els
de 4, la de 5 terminis; i els de 2, la de 4 pagaments (trimestral).
La modificació de rebuts o terminis, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament abans de l'1 de novembre de 2021, presentant una instància general de forma presencial, en l'Oficina de Recaptació; o per registre electrònic, a través de seu.castello.és.
Es poden realitzar consultes respecte d'això en l'Oficina de Recaptació, via telefònica al
964341130 i per correu electrònic, svesp@castello.es
Ajuntament de Castelló de La Plana

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Nou canal d’informació
Assessorament, informació i altres recursos

La Diputació de Castelló ha habilitat un nou canal de comunicació a través de la plataforma Telegram per a apropar a la ciutadania de manera instantània continguts de servei públic en torn la
crisi del coronavirus. http://t.me/infodipcas.
https://www.dipcas.es/va/actualidad/la-diputaci-n-de-castell-n-estrena-nuevo-canal-de-informaci-n-con-la-ciudadan-a-entelegram
Diputació de Castelló

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)

Reconeixement de l'experiència laboral
Assessorament, informació i altres recursos
L'experiència laboral es pot acreditar de forma oficial. En l'enllaç que es presenta a continuació
s'expliquen els passos que s'ha de seguir. Es poden acreditar les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que estiguen incloses en Títols de Formació Professional i/o en Certificats de Professionalitat.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certifica-tu-experiencia-laboral.html
Servicio público de Empleo Estatal - SEPE

Treball a distància
Assessorament, informació i altres recursos

Es regula el teletreball en les empreses mitjançant el Reial decret llei 28/2020. Entra en vigor en
20 dies des de la seva publicació i permet la seva implantació progressiva. L'acord per a fer treball
a distància ha de ser voluntari per totes dues parts i reversible.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf#bOEn
Gobiern d’Espanya

Actualitzacions en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
Assessorament, informació i altres recursos
El Catàleg està constituït per les qualificacions identificades en el sistema productiu i per la formació associada a aquestes, que s'organitza en mòduls formatius. En el qual s'estableixen i actualitzen professions: Agrària, Comerç i Màrqueting, Energia i Aigua, Hostaleria i Turisme, Instal·lació i Manteniment, Fusta, Moble i Suro, Marítim-Pesquera i Transport i Manteniment de Vehicles.

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Junio/&detail=Incluidas-y-actualizadas-cualificaciones-profesionales-en-el-Catalogo-Nacional-de-Cualificaciones-Profesionales
Gobierno de España

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Acreditació de l'experiència
Assessorament, informació i altres recursos

Es convoca el reconeixement i acreditació d'unes unitats de competència concretes, corresponents
a una determinada qualificació professional i s'estableix un termini per a presentar les sol·licituds.
correu de contacte: acreditalabora@gva.es
http://labora.gva.es/es/ciutadania/busque-formacio/acreditacio-de-l-experiencia/i-si-no-posseisc-documentacio-per-a-justificar-la-meua-experiencia-o-la-meua-formacioLABORA

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-noticia.html?folder=/2020/
Abril/&detail=como-puedo-consultar-estado-prestacion-desempleo
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) (Govern d’Espanya)

Derogació de l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència justificades
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

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

Banc d’aliments i risc de pobresa
Assessorament, informació i altres recursos
Des del Banc d'Aliments de Castelló, en un projecte comú juntament amb l'Associació Ningú Sense
La seva Ració Diària, ha desenvolupat l'acció de mesures urgents per a avançar-se al risc de pobresa i exclusió creixent. A més, l'Ajuntament de Castelló incrementa enguany el suport al Banc
d'Aliments i al seu projecte de repartiment de menjar entre col·lectius i persones en situació de
vulnerabilitat social en aprovar una ajuda de 32.000 euros a l'associació.
https://www.migranodearena.org/reto/21477/covid-19-la-peor-amenaza-indirecta-presente-y-futura-para-banco-de-alimentos-y-el-riesgo-de-pobreza
Banc d’Aliments de Castelló & Asociación Nadie sin su ración diaria

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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Plan Mecuida
Assessorament, informació i altres recursos
Estableix el caràcter preferent del teletreball, així com l'adaptació o reducció de la jornada (amb
reducció paral·lela de sou) a persones que hagen de cuidar menors o dependents a causa de la
crisi sanitària, fins al 100% de la jornada.
Es prorroga fins a 28 de febrer de 2022.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2021-15768
Govern d'Espanya

La informació s’actualitzarà amb les novetats que establisquen les autoritats competents. Els quadres nous de cada mes es diferencien en gris per a facilitar la identificació de novetats.
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