
 

C. del Marquès de Comillas, 67-69 
08202 Sabadell 
Tel.  937 484 455 
http://www.gencat.cat/ensenyament 

Tràmit: Sol·licitud de certificat d’empresa per la tramitació de la prestació d’atur 

La sol·licitud es pot presentar al registre dels Serveis Territorials, o a les següents adreces de correu (en funció del cos docent): 

PRIMÀRIA: vall_aturpri.ensenyament@gencat.cat  SECUNDÀRIA: vall_atursec.ensenyament@gencat.cat 

Dades personals:  

DNI/NIE   Nom i cognoms  

Adreça 

Municipi           Codi postal  

Adreça electrònica    Telèfon       Mòbil  

Lloc de treball: 
Centre Educatiu    Localitat     Data de finalització Nomenament  

Marqueu el col·lectiu al qual pertanyeu:  

Docents de Primària    Docents de Secundària  

Sol·licito els certificats d’empresa marcats per:  

Jornada sencera  

Jornada inferior a la sencera 

Signatura  

 

Localitat i data: 

Informació important per aquesta gestió:  

A la pàgina d’internet del SEPE: www.sepe.es/citaprevia podeu informar-vos, amb la contrasenya proporcionada per 
l’Oficina de l’Inem que us correspon, de la recepció del certificat d’empresa i, a continuació, podreu demanar cita prèvia per 
fer el tràmit de la prestació d’atur en aquesta mateixa adreça o trucant al telèfon 901 01 02 10 

Credencial de nomenament: Prèviament a demanar la documentació per a la tramitació de l’atur, la persona interessada ha 
de finalitzar el nomenament telemàticament (excepte si finalitza el 30/06 o 31/08, que es finalitzen automàticament) 

Les persones que finalitzen el seu nomenament amb el curs (30/06 o 31/08)  poden avançar la sol·licitud del certificat fins a 
15 dies abans de la finalització , als efectes de racionalitzar i garantir la tramitació dins els terminis per la gestió de la 
prestació amb l’Oficina del Servei d’Ocupació que correspongui 

Aquest certificat es tramitarà telemàticament al Servei d'Ocupació corresponent o al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) per a la resta de l’estat espanyol, per tant no cal passar a recollir-ho per les dependències d’aquest Servei 
Territorial 
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