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INSCRIPCIÓ PRÈVIA A L’AJUT PER A PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER UN ERTO A 
DESEMBRE DE 2020 I A PERSONES AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIÀRIES DE LA 
PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA.  

 

 

Qui pot ser persona beneficiària? 

• És un ajut extraordinari adreçat a persones en situació d’ERTO i a les persones amb 
contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària.  

• Les persones interessades han de presentar el formulari d’inscripció prèvia. La relació 
per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de 
l’ajut.  

 

Quin serà l’import? 

 

• L’import de l’ajut es determinarà a les bases i convocatòries d’aquest.  

 

Qui pot ser presentar la inscripció prèvia? 

• Persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores 
amb contracte fix discontinu.  

• Persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies 
de treball de cooperatives.  
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Quins requisits cal complir? 

 

 

• Complir els requisits de l’article 5*.  

*Article 5 Requisits per accedir a la inscripció prèvia Per accedir a la inscripció, les 
persones interessades han de complir els requisits següents: a) Tenir el domicili en un 
municipi de Catalunya. b) Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal 
d'ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major 
relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l'1 i el 31 de 
desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a 
l'apartat 2 de l'article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat. 
Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els 
supòsits que s'hagi decidit per l'empresa la suspensió de contractes, d'acord amb del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març de ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 
38014-2007 2/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8336 - 8.2.2021 CVE-
DOGC-A-21036088-2021 mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i 
social de la COVID-19, el Reial Decret 24/2020 de 26 de juny, de mesures socials de 
reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector 
industrial i el Reial decret 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de 
l'ocupació. c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei 
Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l'article 9 del 
Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, 
en el període indicat a l'apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la 
prestació per part del SEPE, derivat d'un ERTO dins del mateix període indicat. d) Complir 
els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i altra normativa aplicable. 

 

Quan es pot fer la inscripció prèvia? 
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• El termini per efectuar la inscripció prèvia començarà a les 9 h del dia 15 de febrer de 
2021 i finalitzarà a les 15 h del dia 25 de febrer de 2021.  

• Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han 
d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit 
“Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un 
ERTO  

 

• Quan es publiquin les convocatòries de l’ajut la persona interessada no haurà de fer 
cap tràmit perquè ja haurà presentat la inscripció prèvia.  

 

Preguntes freqüents: cliqueu aquí 

 

FONT: DOGC, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, Agència de Desenvolupament del Ripollès, Federació d’Hostaleria 
de Girona  

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut 
extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació 
temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones 
amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.  

Més informació: Cliqueu aquí 

 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Servei d’Orientació i Inserció Laboral 

Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró 2-4 de Ripoll 
Tel.972704499 

insercio@ripollesdesenvolupament.com 
http://www.ripollesdesenvolupament.com/ 

 
9 de febrer de 2021 

https://web.gencat.cat/ca/tramits
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preguntes-frequeents-00223
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892780&language=ca_ES
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/

