CERTIFICAT D’EMPRESA PER A SOL.LICITAR LA PRESTACIÓ D’ATUR
L’Ordre TIN/7920/2010, de 24 de març, regula la comunicació del certificat d’empresa i
altres dades relatives als períodes d’activitat laboral dels treballadors a les empreses.
L’objecte d’aquesta ordre es establir l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics per la
remissió de les dades del certificat d’empresa, al “Servicio Público de Empleo Estatal”
Concretament en l’apartat 2 de l’art. 1 diu:
“Estaran obligados a remitir el certificado de empresa por Internet, en su condición de
empleadores, cualquier empresa, organización empresarial o asociación, institución o
entidad de derecho público, independientemente de su forma jurídica, incluidos el
empresario persona fisica, su representante legal y las empresas y profesionales
colegiados que en el ejercicio de su actividad profesional gocen de la representación de
las empresasen cuyo nombre actuan, que tengan contratados a trabajadores, operen en
el territorio nacional y tengan asignado a su CEF o NIF una cuenta de cotización por
la Tesoreria General de la Seg. Social, cuando dichos trabajadores finalicen o se
suspenda o reduzca su relación laboral y les comuniquen que van a solicitar las
prestaciones de desempleo.
La transmissió, recepció i emmagatzement, de les dades del certificat d’empresa, es
farà per mitjà de l’aplicació certific@2, aprobada per l’Ordre TAS/3261/2006 de 19
d’octubre.
L’article 5 d’aquesta Ordre, estableix el termini d’incorporació de les empreses al
sistema certific@2, per l’enviament del certificat d’empresa:
a) Empreses que tinguin 10 o mes treballadors en alta als tres mesos següents a
l’entrada en vigor de l’Ordre, o sigui l’1 de juliol del 2010.
b) Empreses de menys de 10 treballadors en alta, queden transitòriament
excloses d’incorporar-se a l’aplicació certific@2, fins nova ordre.
Aquest despatx (un cop adaptades les aplicacions informàtiques necessàries), a partir del
proper dia 1 d’agost del 2010, i en cumplimentació d’aquesta Ordre, enviarà els
certificats d’empresa, dels treballadors que finalitzin la seva relació laboral al “Servicio
Público de Empleo Estatal” a traves d’Internet, de manera que a partir d’aquesta data
quan algun treballador causi baixa pel motiu que sigui (fi contracte, acomiadament,
baixa voluntària etc.), no se li farà entrega del certificat d’empresa, ja que aquest i de
forma automàtica ja s’haurà transmès al “Servicio Público de Empleo Estatal”
Girona, 20 de juliol de 2010.

