Guia bàsica sobre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari per
a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte
fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Presentació de sol·licituds:
Des de les 9 del matí del 15 de febrer fins al 25 de febrer a les 3 de la tarda.

Tingueu en compte que:


L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajut.



La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més
tràmit.

Com omplir la sol·licitud – 3 passos simples:
1. Cliqueu sobre el següent enllaç:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Inscripcio_ajuts_ERTO?category=&temesNom=Treball

2. Complir amb els requisits exigits.
En aquesta pàgina trobareu l’apartat “Ves-hi” on s’obrirà un petit formulari amb 4
qüestions. Si totes les respostes són afirmatives, compliu els requisits per ser persones
beneficiàries de l’ajuda i podreu procedir a omplir el formulari de sol·licitud:
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3. Dades d’identificació.
El següent pas és omplir un nou formulari amb dades d’identificació de la persona
sol·licitant i l’objecte de la sol·licitud (es demana dades de l’empresa afectada i haureu
d’omplir 4 camps obligatoris com el nom i el NIF de l’empresa i la província i el municipi
del centre de treball).
Acceptant les condicions, podreu procedir a enviar la sol·licitud i rebreu l’identificador
del tràmit i un acusament de rebuda amb el número i data de registre.

Consulteu l’estat de la vostra sol·licitud.
Podeu consultar l’estat de la vostra sol·licitud:
1. Trucant al 012, o bé
2. En el següent enllaç:
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/consulta;jsessionid=TuCmOvtEREpbTpi6EjB4LBU
XlAKETNpgJioICG43RWx6ip8Lq2QM!1135780354!-1257462661
Per totes dues vies de consulta necessitareu l’identificador del tràmit que es va generar a l’enviar
la sol·licitud i el vostre DNI.
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