
  

AJUT   EXTRAORDINARI   PER   A   PERSONES   TREBALLADORES     

ORDRE  EMT/137/2021,  de  25  de  juny,  per  la  qual  s'obre  el  tràmit  d'inscripció  prèvia  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.   

  

Descripció:     

Ajut  extraordinari  per  a  persones  treballadores  afectades  per  un  ERTO  o  amb  contracte  fix                
discontinu   beneficiàries   de   la   prestació   extraordinària   

Beneficiaris/àries:   

● Persones  que  siguin  titulars  de  la  prestació  contributiva  per  desocupació  del  Servei  Públic               
d’Ocupació   Estatal   (SEPE),   derivada   d’un   ERTO   a   causa   de   la   COVID-19   

● Persones   fixes-discontinues   que   cobrin    una   prestació   extraordinària   

Requisits:   

● Tenir   el   domicili   en   un   municipi   de   Catalunya.   
● Estar  en  un  ERTO  actiu  derivat  de  la  COVID-19,  amb  suspensió  total  o  parcial  del                 

contracte,  i  que  aquest  ERTO  coincideixi  almenys  un  dia  en  el  període  comprés  entre  l’1  i                  
el   31   de   maig   de   2021.   

● Que  siguin  titulars  de  la  prestació  contributiva  per  desocupació  del  Servei  Públic              
d’Ocupació  Estatal  (SEPE),  o  bé  de  la  prestació  extraordinària  en  el  cas  de  fix-discontinu                
(l’article  9  del  Reial  decret  llei  30/2020,  de  29  de  desembre),  o  tinguin  pendent  el                 
reconeixement  de  la  prestació  per  part  del  SEPE,  derivat  d’un  ERTO  dins  del  mateix                
període   indicat.   

● No  tenir  deutes  tributàries  ni  amb  la  Seguretat  Social  (article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17                   
de   novembre,   general   de   subvencions)   
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Quantia   de   l'ajut:   

L’import  atorgat  variarà  d’acord  amb  els  dies  que  s’ha  estat  en  situació  d’un  ERTO  covid19,  o                  
segons  el  dies  de  reconeixement  de  la  prestació  extraordinària  per  a  persones  fixes  discontínues                
durant   el   període   de   l’1   de   gener   al   31   de   maig   de   2021.   

  •   De   1   a   90   dies:   600   euros   

  •   91   dies   o   més:   700   euros   

  

Procediment   de   sol.licitud:   

Es  podran  presentar   sol·licituds  a  partir  del   dilluns  5  de  juliol  i  fins  a  les  15  h  del  15  de  juliol  de                        
2021 .     

L’ordre  d’inscripció  no  determina  la  preferència  en  l’atorgament.  La  inscripció  al  formulari  de               
registre   actua   com   a   sol·licitud   i,   per   tant,   no   cal   fer   cap   més   tràmit.   

Recordeu  que  per  poder  demanar  l’ajut  serà  necessari  tenir  un  certificat  digital  o  l’idCAT  Mòbil.  Us                  
recomanem  consultar  prèviament  les  indicacions  de   com  identificar-se  digitalment .  També  es             
necessari   disposar   del    programari    Adobe   Reader   versió   9.1   o   superior.   

  
Adreces   d’interès:   

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preguntes-frequeents-ERTO-JUNY   
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