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Convocatòria extraordinària d’ajuts per persones treballadores 

afectades per un ERTO de la COVID-19 i fixes discontinus 

 

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8470 de 2 d’agost de 2021, la RESOLUCIÓ 

EMT/2509/2021, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió 

de l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència 

de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació 

extraordinària. 

 

El 29 de juny de 2021 es publica EMT/137/2021, de 25 de juny, 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. La inscripció prèvia permet a les persones inscrites, un cop s'hagi publicat la 

convocatòria, tenir el caràcter de persones sol·licitants de l'ajut, les quals en poden ser beneficiàries si, a més, 

compleixen els requisits que estableixen les bases reguladores. (veure circular EF-33-21). 

 

El 26 de juliol es va publicar l’ ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat 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 (veure circular EF-41-21).  
 
Aquesta Resolució te per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió  d'ajuts extraordinaris i 

d'emergència per a les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloses les persones amb contracte fix 

discontinu, i les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.  

 

La Resolució produeix efectes l'endemà de la seva publicació al DOGC. 

 

Segons el que estableix la Resolució, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre 

EMT/137/2021, de 25 de juny, produeix els efectes de sol·licitud de  l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar 

cap sol·licitud addicional. 

 

Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat d'aquest tràmit a l'Àrea privada  de la Seu electrònica 

de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits). 

 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate 
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