GUIA D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA AL SOC
Què he de fer si estic afectat per un ERTE/ERTO?
Ja he estat inscrit anteriorment al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC)
No cal que facis res: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) tramitarà la vostra
prestació de forma automàtica. Si necessiteu tramitar un altra prestació o subsidi haureu
de demanar cita prèvia al SEPE.

Mai he estat inscrit al Servei d'ocupació de Catalunya (SOC) i
necessito la inscripció per tramitar la prestació per desocupació
o per qualsevol altre motiu
Has de fer el tràmit d'inscripció de la demanada per internet:
REQUISITS:
 Tenir 16 anys o més.
 Disposar de Document Nacional d’Identitat (DNI) i Número d’identificació d’estranger
(NIE). No s'accepta un altre tipus de document. Tenir la nacionalitat espanyola o ser
nacional d’un país de la Unió Europea.
 Ser treballador estranger no comunitari amb permís de residencia i/o treball
 Residir a Catalunya.
PAS A PAS:
1. Descarregar el formulari d’inscripció, emplenar-lo i enviar-lo
2. Descarregar el document del tràmit, adjuntar el formulari d’inscripció que hem
emplenat, validar i desar.
3. Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda
1. Descarrega’t el
formulari:
https://serveiocupaci
o.gencat.cat/ca/cerca
r-feina/demandadocupacio/inscripciocom-a-demandantdocupacio/covid19/in
dex.html

Consells per emplenar el formulari:
 Faciliteu un telèfon de contacte i un correu electrònic

que servirà per posar-nos en contacte amb vostè en cas
necessari.
 Si sou una persona d’un país de fora de la Unió Europea
cal que empleneu obligatòriament les dades del vostre
permís de residencia i /o treball, i la data de caducitat
del vostre permís. Aquesta informació la trobareu a la
Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE). La sol·licitud
d’inscripció no es portarà a terme sense aquesta
informació.
 Cal que indiqueu obligatòriament la ocupació en la
que esteu interessat en cercar feina. Si heu de
demanar una prestació per desocupació, indiqueu
l’última ocupació en la que heu treballat i mesos
d’experiència. Si no trobeu l’ocupació podeu indicar
una que s’aproximi, passada la situació COVID19,
l’oficina contactarà amb vostè per ajustar la seva petició
i fer una entrevista en profunditat. Indiqueu també els
mesos d’experiència laboral que teniu en l’ocupació que
heu indicat.
Clica a ENVIAR i GUARDAR el document en format pdf que s’ha generat (el
necessitaràs en el següent pas).

2. Descarregar el document del tràmit clicant aquí i adjuntar el formulari
d’inscripció que hem emplenat. Validar i desar.

3. Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda:
a) clica aquí i apareixerà la següent pantalla

b) Has d’adjuntar el pdf que has guardat en el pas 2 i ENVIAR.
c) Es generarà la pàgina de l'acusament de rebuda amb les dades del
tràmit i el document d'acusament de rebuda que heu d'imprimir o
desar. IMPORTANT CONSERVAR AQUEST DOCUMENT, justifica que
heu presentat el tràmit.

