Mesures extraordinàries
El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 ha establert mesures extraordinàries
en matèria de protecció per l’atur, que estaran vigents mentre duri aquesta situació. A
més, totes les mesures adoptades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE en les
seves sigles al castellà) afecten a les situacions directament vinculades al COVID-19,
encara que hagin succeït abans del 18 de març de 2020, data d’entrada en vigor de la
norma.
- Protecció per atur dels treballadors afectats per ERTOs: Ja desenvolupat
prèviament.
- Protecció específica per persones sòcies treballadores de cooperatives:
S’acorden les mateixes mesures que pels treballadors afectats per un ERTO a
aquelles persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de societats laborals
i de cooperatives que hagin cotitzat per l’atur.
- Reposició de prestacions a treballadors fixos-discontinus: S’atorgarà una
protecció específica als treballadors i treballadores fixos-discontinus, que finalitzin la
seva activitat abans del previst en el seu contracte. Se’ls reposarà la prestació per atur
fins a 90 dies.
- Suspensió de terminis (no es retallaran drets per presentar sol·licituds fora de
termini): Davant la situació excepcional que s’està travessant, no es perdran drets per
presentar sol·licituds fora de termini.
- Mesures extraordinàries en matèria de subsidis: S’han adoptat igualment
mesures destinades a protegir als ciutadans davant el context actual, evitant que es
vegin perjudicats per no poder complir determinats requisits per accedir o continuar
percebent un subsidi. Així:
a) No s’ha de sol·licitar pròrroga del subsidi, mantenint-se el pagament del mateix
transcorreguts els 6 mesos de termini.
b) No s’interromprà el pagament dels subsidis per atur per la falta de presentació de la
Declaració Anual de Rendes (DAR) en el cas de persones beneficiaries del subsidi per
treballadors majors de 52 anys.
Normativa: Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
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