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GUIA PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER 
A PERSONES TREBALLADORES DELS CENTRES PROVEÏDORS DE SERVEIS 
SOCIALS DE CARÀCTER RESIDENCIAL 
 
Abans d’emplenar el formulari: 
 
1. La persona sol·licitant ha de disposar d’un certificat digital o idcatmòbil d’acord amb les 

bases de la convocatòria. 
 

2. La persona sol·licitant de la prestació ha de disposar de la certificació signada 
electrònicament per l’empresa o entitat que l’ha contractat, que acredita que ha prestat 
serveis assistencials de forma presencial, a temps complet o a temps parcial (o bé en 
situació d’incapacitat temporal derivada de la COVID-19 per positiu o per aïllament) en 
un centre propi de la Generalitat de Catalunya amb gestió delegada, o bé en un centre 
privat de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual o 
física amb finançament total o parcialment públic, durant el període comprès entre l’1 de 
març i el 31 de maig d’enguany. En el supòsit que durant el període indicat l’hagi 
contractat més d’una entitat, ha de disposar d’una certificació signada de cadascuna de 
les entitats que l’hagin contractat. 
 

3. La certificació signada per l’entitat contractant s’ha d’haver obtingut a partir del formulari 
normalitzat de certificació empresarial que es troba disponible a l’apartat Tràmits del web 
de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Aquest formulari és l’específic 
de què s’ha de disposar a efectes d’acreditació del requisit del període de prestació de 
serveis. 
 

4. La persona sol·licitant de la prestació ha de conservar i custodiar l’original de la 
certificació o certificacions signades electrònicament, per posar-la a disposició de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya o altres òrgans competents si li és/son 
sol·licitades.  Per a aquest propòsit no seran vàlides fotocòpies o certificacions 
escanejades. 
 

5. És necessari disposar a l’ordinador des del qual es vol descarregar o enviar la sol·licitud, 
d’alguna de les versions  de navegadors següents: 
5.1. Explorer Edge versió 44 o superior. 
5.2. Mozilla Firefox versió 66.0.3 o superior. 
5.3. Chrome versió 15 o superior. 

 
6. Per poder descarregar el formulari de la sol·licitud és necessari tenir la versió 9.1 o 

superior de l’Acrobat que podeu descarregar des d’aquest enllaç: 
https://get.adobe.com/es/reader/, i és recomanable guardar el formulari pdf en el propi 
ordinador i obrir-lo des d’allà (no obrir-lo en línia). 

 
 
Emplenar el formulari: 
 
1. Al formulari s’han de fer constar les mateixes dades que hi ha a la certificació de l’entitat 

que l’ha contractat. 
 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
http://tramits.gencat.cat/
https://get.adobe.com/es/reader/
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2. En els períodes de prestació de serveis al Centre Residencial, els coeficients de 
parcialitat s’emplenaran posant únicament la xifra del coeficient. Per exemple, si el 
coeficient de parcialitat és del 100%, es farà constar 100. 
 

3. Si la persona sol·licitant ha estat contractada per una única entitat durant el període 
comprès entre l’1 de març i el 31 de maig d’enguany: 
3.1. Al formulari de sol·licitud s’haurà de fer constar la informació de la certificació de 

l’entitat.   
3.2. A la vegada, haurà de seleccionar “No m'ha contractat cap altra entitat” al 

desplegable de l’apartat del formulari “M’ha contractat més d’una entitat. Adjunto 
certificat de l’altre o de les altres entitats”.  

3.3. Finalment, a l’apartat de “Documentació annexa” del formulari de sol·licitud, NO 
s’haurà d’adjuntar la certificació de l’entitat. 

 
4. Si la persona sol·licitant ha estat contractada per més d’una entitat durant el període 

comprès entre l’1 de març i el 31 de maig d’enguany: 
4.1. Al formulari de sol·licitud s’haurà de fer constar la informació de la certificació d’una 

de les entitats, triada pel sol·licitant.   
4.2. A la vegada, s’haurà de seleccionar “M'ha contractat altra/es entitat/s i adjunto el/s 

certificat/s” al desplegable de l’apartat del formulari “M’ha contractat més d’una 
entitat. Adjunto certificat de l’altre o de les altres entitats”.  

4.3. Finalment, a l’apartat de “Documentació annexa” del formulari de sol·licitud, 
CALDRÀ adjuntar les certificacions de les altres entitats, les dades de les quals no 
s’han fet constar als apartats corresponents del formulari de sol·licitud. 
 

5. A l’apartat del formulari “Ajuts a persones que han prestat serveis assistencials i 
presencials en c.residencials” i, en concret, al punt “Títol de l’activitat”, s’haurà d’indicar 
el següent: Ajuts a persones que han prestat serveis assistencials de forma presencial 
en centres residencials 

 


