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Circular 21/108 - 27 de juliol de 2021 

 

Coronavirus: Bases i convocatòria dels ajuts extraordinaris per a 

empreses i persones treballadores  

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Pel vostre interès us informem que al DOGC d’avui i d’ahir s’han publicat les següents 

ordres i resolucions: 

 

 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.  

 

Recordar-vos que per percebre aquestes ajuts, les persones treballadores 

interessades havien de tramitar la inscripció prèvia durant el període de les 9 h del 

5 de juliol fins a les 15 h del 15 de juliol, tal i com s’especifica a la circular 21/92.  

 

 Ordre EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la 

solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.  

 Resolució EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 

per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència 

empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.  

 

Recordar-vos que per percebre aquestes ajuts, les empreses interessades havien 

de tramitar la inscripció prèvia durant el període de les 9 h del 21 de juny fins 

a les 15 h del 30 de juny, tal i com s’especifica a la circular 21/84.  

http://www.gihostaleria.org/
http://gihostaleria.org/wp-content/uploads/2021/06/Circular-21-92_Ajuts-extraordinaris-adre%C3%A7ats-a-persones-afectades-per-un-ERTO-i-a-persones-amb-contracte-fix-discontinu-benefici%C3%A0ries-de-la-prestaci%C3%B3.pdf
http://gihostaleria.org/wp-content/uploads/2021/06/Circular-21-84_Coronavirus_Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solv%C3%A8ncia-econ%C3%B2mica-de-les-empreses.pdf
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Adjunt a aquesta circular trobareu les diferents disposicions esmentades.  

 

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

 

Rebeu una cordial salutació,  

http://www.gihostaleria.org/

