
 

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 
 

 

Circular 21/92 – 29 de juny de 2021 

 

Coronavirus: Ajuts extraordinaris adreçats a persones afectades per 

un ERTO i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la 

prestació extraordinària 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Pel vostre interès, us informem que avui s’ha publicat l’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. S’adjunta la disposició.  

 

A continuació us indiquem els requisits i les característiques de l’ajut:  

 

OBJECTE DE L’AJUT:  

 

 Obrir la inscripció prèvia per a l'ajut extraordinari adreçat a les persones 

treballadores afectades per un ERTO, com a conseqüència de la suspensió total 

o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de 

contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les 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. 

 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA: 

 

 La inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut 

extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. La prelació  
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per ordre d'entrada 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 de la persona interessada, la presentació del formulari 

d'inscripció prèvia produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.  

 El període d’inscripció prèvia s’inicia el proper dilluns 5 de juliol a les 9 h 

fins al dia 15 de juliol a les 15 h.  

 

FINALITATS:  

 

 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.  

 Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les 

persones que han estat afectades per un ERTO, com a conseqüència de la 

suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures 

preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, així com de les 

persones treballadores amb contracte fix discontinu beneficiàries de la 

prestació extraordinària prevista a l'article 9 del Reial decret llei 30/2020 de 

29 de setembre. 

 

REQUISITS:  

 

 Poden efectuar la inscripció prèvia:  

o Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les 

persones treballadores amb contracte fix discontinu. 

o Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats 

laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives. 
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 El detall dels requisits s’especifica a l’article 5 de la disposició.  

 

 

PROCEDIMENT:  

 

 La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament per mitjans telemàtics, 

a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.  

 A continuació us indiquem les dades necessàries per omplir el formulari previ 

d’inscripció:  

o Dades d'identificació de la persona sol·licitant de la inscripció: NIF/NIE, 

nom, cognoms i d'altres. 

o Dades de contacte de la persona sol·licitant de la inscripció. 

o Adreça de residència de la persona sol·licitant de la inscripció. 

o Dades de l'empresa afectada per la situació de la COVID-19. Indicant la 

denominació social completa, el domicili, i el NIF. 

o Número de compte bancari del que es titular la persona sol·licitant. 

o Dades dels períodes en situació d’ERTO o de percepció de la prestació 

extraordinària. 

o Declaracions responsables en relació al compliment dels requisits 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació 
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