DOGC (10/09/2020) RES TSF 2193/2020

Convocatòria ajut directe persones treballadores
centres proveïdors de serveis socials de caràcter
residencial totalment o parcialment públic
Destinada a
persones treballadores dels centres propis amb gestió delegada i privats de serveis socials de caràcter residencial de
gent gran, discapacitat intel·lectual i física.

Requisits:
Haver prestat serveis assistencials, presencialment, a temps complet o parcial, als centres propis amb gestió delegada o
als privats de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física amb finançament
totalment o parcialment públic durant l'1 de març al 31 de maig. S'entén complert aquest requisit quan treballadores i
treballadors hagin estat, tot o part d'aquest període, en situació d'incapacitat temporal per positius o haver estat
contactes aïllats per la COVID-19.

Quantia de l'ajut:
Pagament únic, varia en funció de la categoria professional:
900€: personal d'atenció directa a persones amb
discapacitat, coordinador/a assistencial, metge/ssa i
diplomat/da /grau eninfermeria.
500€: director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, treballador/a social, educador/a social,
psicòleg/oga

Les sol·licituds s'han de formalitzar pel canal
electrònic.
El formulari de sol·licitud a tramits.gencat.cat
Emplenat el formulari s'ha de presentar electrònicament a
tramits.gencat.cat
Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els
sistemes d'identificació i signatura que estableix el Protocol
d'identificació i signatura electrònica:

a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats (es pot consultar a seu.gencat.cat).
c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir a web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-medigitalment/idcat-mobil/
Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a “La meva carpeta” seu.gencat.cat
La persona sol·licitant ha de custodiar i aportar, quan sigui requerida per l'Administració per dur a terme les
actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades:
Certificació signada electrònicament per l'empresa o empreses contractants de la persona.
El formulari normalitzat de certificació empresarial, disponible a tramits.gencat.cat

Termini de presentació de les sol·licituds
Un mes a partir de les 8 h del 1r dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Tanmateix, la
presentació podrà efectuar-se fins a les 15.00 hores del dia hàbil següent al del venciment del termini.

