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C/. Nemesi Valls, núm. 25
(08210) Barberà del Vallès
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HORARI:
De dilluns a divendres de
9 a 14 i de 16 a 19h.
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BUTLLETÍ INFORMATIU

E.R.T.O.

Coronavirus

«Nombre»

NOVETATS :
Expedients de Regulació
Temporal d’Ocupació

Núm. 6

E.R.T.O.
La suspensió temporal dels contractes de treball, de tota la plantilla de
treballadors o només d’una part d’ella, requereix la tramitació d’un
expedient davant la Generalitat.
Si voleu tramitar un expedient ens ho podeu dir en el email
bertral@bertral.org.
Si necessiteu més informació, la trobareu en el següent enllaç.
Llegir mes ...

Certificat als Treballadors per
assistir al lloc de treball

Certificat als treballadors per assistència al lloc de treball
El passat dissabte dia 14 de març es va decretar l’estat d’alerta. Des de
l’entrada en vigor d’aquell Real Decret Llei, es va limitar la llibertat de
circulació de les persones.
En alguns casos les Autoritats estan demanant als treballadors que van pel
carrer a treballar que mostrin un certificat que pugui acreditar-ho.
Des del següent enllaç us podreu descarregar un model de certificar per
omplir-lo, firmar-lo i facilitar-lo als treballadors.
Enllaç ...

Sol·licitud de moratòria deute
hipotecària

Sol·licitud de moratòria deute hipotecària de la vivenda habitual
Com a novetat, es permet sol·licitar una moratòria en el pagament de la
hipoteca sempre que es tracti de la vivenda habitual. No obstant, s’han de
complir una sèrie de condicions i s’ha de demanar davant l’entitat bancària
titular del préstec hipotecari.
Llegir més ...

Cese Activitat Autònoms

Prestació per cessament de l’activitat dels autònoms
Quan un autònom té que tancar el negoci pot tenir dret a la prestació per
cessament de l’activitat.
S’hauran de complir una sèrie de condicions que podeu veure, en format
molt resumit en el següent enllaç.
Enllaç ...

FEM MEMÒRIA:
Llistat d’activitats suspeses

El passat dijous dia 13 de març la Generalitat de Catalunya va dictar una
resolució per la qual es declarava la suspensió de determinades activitats.
El dia següent, dissabte 14, el B.O.E. publicava un Real Decret Llei, que
incorporava una sèrie de mesures de contenció en determinats àmbits.
Aquestes activitats es considera que el tancament es produeix per causa de
Força Major. En el següent enllaç podeu comprovar de quines activitats es
tracta.
Enllaç...

LEGISLACIÓ i SENTÈNCIES:

Data

Publicació

Disposició
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93.719.00.11/678985598
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Li informem que en qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, junt
amb l’acreditació de la seva identitat dirigint-se a Bertral Assessors, S.L., a la següent direcció: bertral@bertral.org. Si el que desitja
només és no rebre publicitat via email però està interessat en seguir informat dels nostres productes i novetats per altres vies, només
cal que ens envïi un correu electrònic a l’adreça indicada, assenyalant a l’assumpte “baixa de publicitat via email”.

