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Inscripció prèvia dels ajuts per persones treballadores afectades 

per un ERTO de la COVID-19 i fixes discontinus 

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.. 

DOGC 8/2/2021. 
 

Es preveu convocar un ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació 

temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i per a persones amb contracte fix 

discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de 

setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.  

A aquests efectes es publica la present Ordre mitjançant la qual s'obre, respecte de les persones que puguin tenir 

el caràcter de beneficiàries d'aquesta línia d'ajut extraordinari i que compleixin els requisits mínims que s'hi 

estableixen, un termini per inscriure-s'hi amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la 

convocatòria. Així mateix, la inscripció prèvia permetrà a les persones inscrites, una vegada publicada la 

convocatòria i sense cap altre tipus d'actuació, tenir el caràcter de persones sol·licitants de l'ajut, els quals en 

podran resultar beneficiaris si, a més, compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i a la 

convocatòria.. 

Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació al DOGC, es a dir, el 8 de febrer de 2021 

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament 

us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-

identificar-me-digitalment/idcat-mobil/ 

 

1. Inscripció prèvia  

✓ La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l'ajut 

extraordinari, sempre que es compleixen els requisits establerts. La prelació en la inscripció prèvia no 

atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.  

✓ Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part la 

persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, 

produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut. El dret de la persona interessada a percebre l'ajut no neix fins 

al moment que es dicti la resolució d'atorgament corresponent.  

✓ La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de la 

convocatòria o en el cas de convocar-se posteriors ajuts amb el mateix objecte i característiques , durant 

el termini d'un any des de la primera convocatòria. La inscripció prèvia també es manté vigent per les 

persones que, malgrat compleixin els requisits  per obtenir l'ajut, no es trobin incloses en les dades 

proporcionades pel SEPE en el moment d'atorgament de l'ajut extraordinari. 
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2. Finalitat de l'ajut extraordinari  

Es regula un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic, l'import del qual es 

determina a les bases reguladores i a la convocatòria. 

3. Persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia 

La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades següents, que compleixin els requisits establerts a 

l'article 5: 

a) Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte 

fix discontinu.  

b) Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball 

de cooperatives. 

4. Requisits per accedir-hi (article 5) 

✓ Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.  

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

i altra normativa aplicable. 

5. Termini per efectuar la inscripció prèvia  

Des de les 9,00 h del 15 de febrer i fins a les 15,00 h del 25 de febrer.  

6. Procediment d'inscripció prèvia 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts 

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 derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu 

beneficiàries de la prestació extraordinària”. En aquest espai estarà publicada tota la informació necessària 

per a la tramitació de la inscripció prèvia. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya (https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/). 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActiVate 

L’Hospitalet, febrer de 2021 
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