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DISPOSICIONS GENERALS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL
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.
El Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control
financer, regula el règim jurídic dels ajuts extraordinaris i, respecte de la regulació actual del procediment de
concessió d'ajuts, incorpora un tràmit potestatiu d'inscripció prèvia al procediment de concessió d'ajuts en
situacions de caràcter excepcional, com els que es requereixen en la situació actual de pandèmia originada per
la COVID-19 i que tenen com a característica primordial el fet de tenir un nombre de potencials beneficiaris
molt rellevant. Aquest tràmit s'estableix amb la finalitat de definir amb claredat els termes en els quals s'ha de
produir l'ajut i per tal que l'Administració disposi de les dades que siguin rellevants per a la definició de les
bases i de la respectiva convocatòria.
La lletra c) de l'apartat 1 de l'article 1 del citat Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, estableix que la
regulació de la inscripció prèvia s'ha d'establir mitjançant una Ordre en la qual també hi han de constar
l'objecte dels ajuts, les condicions que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació
que s'ha de facilitar, el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària a aquests efectes.
Per aquest motiu, 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. La vigència de
l'article 9 d'aquest Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, va ser prorrogat fins el 30 de setembre de
2021 per l'article 4 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig. Així mateix, l'apartat 2 de l'article 9 va ser
modificat per la Disposició final segona del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener.
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, 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.
En data 8 de febrer de 2021, s'aprova l´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. Aquesta Ordre té la finalitat de regular un
ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic, l'import del qual es determina a l
´Ordre TSF/63/2021, de 15 de març, 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, i a la Resolució TSF/804/2021 de 19 de març, TSF/804/2021, de 19 de març,
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 (ref.
BDNS 554145).
Els beneficiaris d'aquest ajut eren les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i l persones amb contracte fix discontinu
beneficiàries de la prestació extraordinària, que estaven en aquesta situació almenys 1 dia en el període de l´1
al 31 de desembre de 2020 i que va cobrir el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020 i que
van sol·licitar 141.795 persones.
Vista la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de
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la COVID-19 i de les prestacions extraordinàries esmentades, es fa necessari aprovar un nou ajut per a
persones que es troben en aquesta situació almenys 1 dia en el període de l´1 de maig al 31 de maig de 2021.
Per tal d´establir el còmput de dies que determina l´import d´aquest ajut es prendrà com a període de
referencia el comprés entre l´1 de gener de 2021 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos, amb un pressupost
de 60.000.000,00 d´euros, que beneficiarà a les persones que compleixen els requisits que es determinaran a
les bases reguladores de la corresponent Ordre i convocatòria.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral, en ús de les facultats que m'atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1
Objecte
1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia per a l'ajut extraordinari adreçat a les
persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (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.
1.2 A aquests efectes, la present Ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les
persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de
presentació de la informació necessària.

Article 2
Inscripció prèvia
2.1 La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l'ajut
extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. La prelació per ordre d'entrada en la inscripció
prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.
2.2 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, emplenat 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 en que es dicti la resolució
d'atorgament corresponent.
2.3 La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de la
convocatòria.

Article 3
Finalitat de l'ajut extraordinari
3.1 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.
3.2 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 prevista a
l'article 9 del Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre, esmentat.
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Article 4
Persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia
4.1 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.

Article 5
Requisits per accedir a la inscripció prèvia
Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:
a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
b) Trobar-se 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 maig de 2021
o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a la Disposició final segona del Reial Decretllei 2/2021, de 26 de gener, abans referenciada, en el termini esmentat.
Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que s'hagi
decidit per l'empresa la suspensió de contractes, d'acord amb del Reial Decret 8/2020, de 17 de març de
mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, el Reial Decret 24/2020 de
26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat
del sector industrial i el Reial decret 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació,
havent estat prorrogada la vigència de l'article 9 d'aquest Reial decret llei, fins el 30 de setembre de 2021 per
l'article 4 del Reial Decret- llei 11/2021, de 27 de maig i modificat l'apartat 2 de l'article 9 per la Disposició
final segona del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener.
c) Ser 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, havent estat prorrogada la seva vigència fins el 30 de setembre de 2021 per
l'article 4 del Reial Decret- llei 11/2021, de 27 de maig i modificat l'apartat 2 de l'article 9 per la Disposició
final segona del Reial Decret-Llei 2/2021, de 26 de gener, 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.
d) Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
altra normativa aplicable.

Article 6
Termini per efectuar la inscripció prèvia
El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les
15.00 hores del dia 15 de juliol de 2021.

Article 7
Procediment d'inscripció prèvia
7.1 Atesa la situació d'emergència sanitària per la COVID-19, així com també el gran volum de possibles
inscripcions prèvies, aquestes s'han de formalitzar exclusivament per mitjans telemàtics, a través de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les
condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost,
d'Administració digital.
Únicament, en casos excepcionals d'impossibilitat tècnica per tramitar la inscripció prèvia, s'informarà dels
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mitjans alternatius per fer-ho en l'espai del tràmit publicat a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
7.2 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/).
7.3 Cada persona treballadora pot presentar un únic formulari normalitzat d'inscripció prèvia. En cas que la
mateixa persona interessada presenti diversos formularis d'inscripció prèvia, únicament es considera vàlid el
darrer dels presentats.
7.4 La identificació i la signatura electrònica de les persones interessades s'han de fer mitjançant els sistemes
d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, d'acord amb els criteris que estableix
l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, en
els termes que preveu la disposició transitòria setena del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.
S'admeten els sistemes d'identificació i signatura que estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica,
d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, i la Resolució PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la
Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels
sistemes d'identificació i signatura electrònica. Concretament, s'admeten:
a) El certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(https://www.idcat.cat/ciutada/menu.do).
b) El certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://seu.gencat.cat).
c) El sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir telemàticament des de la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/quecal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i
també presencialment en diverses oficines (https://www.aoc.cat/knowledge-base/comem-puc-donar-dalta/).

Article 8
Dades i contingut del formulari d'inscripció prèvia
Les persones interessades han d'emplenar les dades que conté el formulari d'inscripció prèvia, que són les
següents:
a) Dades d'identificació de la persona sol·licitant de la inscripció: NIF/NIE, nom, cognoms i d'altres.
b) Dades de contacte de la persona sol·licitant de la inscripció.
c) Adreça de residència de la persona sol·licitant de la inscripció.
d) Dades de l'empresa afectada per la situació de la COVID-19. Indicant la denominació social completa, el
domicili, i el NIF.
e) Número de compte bancari del que es titular la persona sol·licitant.
f) Dades dels períodes en situació d´ERTO o de percepció de la prestació extraordinària.
g) Declaracions responsables en relació al compliment dels requisits.

Article 9
Verificació de les dades
9.1 D'acord amb els apartats g) i h) de l'article 1.1 de l'esmentat Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, i
d'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les dades
subministrades per les persones interessades en el tràmit d'inscripció prèvia es fan en concepte de declaració
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responsable.
9.2 La presentació d'aquestes declaracions responsables faculta l'Administració per verificar en qualsevol
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, pot
determinar l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

Article 10
Dades de caràcter personal de les persones interessades.
Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de subvencions i ajuts”.
Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Finalitat: La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.
Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'Ocupació.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a
oposar-vos al seu tractament en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu
d'adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019Barcelona, o correu electrònic adreçat a protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament amb DNI
electrònic o certificat digital reconegut. Més informació al web:
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/.
També s'incorporaran al tractament “Subvencions en matèria de Relacions Laborals”.
Responsable del tractament: Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
del Departament d'Empresa i Treball.
Finalitat: La finalitat és gestionar les subvencions, els tràmits d'inscripcions previs i l'enviament d'informació.
Legitimació: En compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. I consentiment de l'interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos
al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un
escrit a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral per correu postal
(C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a
dgrelacionslaborals.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Així mateix, les dades de les persones beneficiàries s'incorporaran al fitxer Gestor de l'Oficina Virtual de
Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb
l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L'òrgan
responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona pot exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r. 08003 Barcelona.
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (LOPDGDD), i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal
s'hauran de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre
protecció de dades.

Article 11
Competència per la gestió i concessió dels ajuts extraordinaris
La concessió de l'ajut extraordinari establert en aquestes Ordre correspon a la Direcció General de Relacions
Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball, amb la col·laboració,
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en la gestió i tramitació de l'ajut, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de juny de 2021

Roger Torrent i Ramió
Conseller d'Empresa i Treball

(21.176.046)
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