RELACIÓ DE PRESTACIONS, AJUTS, MESURES LABORALS I DE
PROTECCIÓ CIUTADANIA COVID 19
TRÀMITS I SERVEIS SOC
 COM POSAR-ME EN CONTACTE AMB LA MEVA OFICINA DEL SOC:
Truca al telèfon gratuït del SOC: 900800046, en horari de 8h a 14h, de dilluns a
divendres no festius.
RECORDEU QUE:
 Per anar presencialment a l’oficina de Treball heu de demanar cita prèvia i
només per tràmits relacionats amb els serveis del SOC.
 La cita prèvia s’ha de sol·licitar a través del telèfon gratuït 900 800 046, de
dilluns a divendres de 8h a 14h.
 No poden entrar les persones acompanyades.
COM PUC RENOVAR LA MEVA DEMANDA DE FEINA?





A Través de la pàgina web del SOC amb l’identificador NIF NIE i una
contrasenya – PIN- que trobareu en el DARDO o, si no teniu aquest
document, podeu obtenir el PIN mitjançant l’opció “Ha olvidado la
contrasenya (PIN)?
Al telèfon gratuït del SOC 900 800 046, de dilluns a divendres, en horari de
8 a 14 hores.
Presencialment. Sol·licitant cita al telèfon 900 800 046, de dilluns a
divendres, en horari de 8h a 14 hores.

La renovació de la demanda només es pot fer dins del territori espanyol.
Si teniu dubtes o problemes a l’hora de fer la renovació, heu de trucar al telèfon
gratuït del SOC: 900 800 046 durant els horaris indicats.
També es pot contactar amb l’Oficina de Treball mitjançant correu electrònic que
es pot trobar en aquest buscador d’Oficines del SOC.
COM PUC CONSULTAR PRESTACIONS I AJUTS PER DESOCUPACIÓ


Les consultes sobre prestacions i ajuts per desocupació s’han de
continuar formulant al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), a través
de la seva pàgina web o amb cita prèvia

COM EM PUC INSCRIURE COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ?
Cal donar-se d’alta al SOC mitjançant una d’aquestes opcions:
1.- Omplir el formulari per internet com a demandant d’ocupació i enviar la
sol·licitud d’alta. Podeu accedir a través d’aquest enllaç: Inscripció com a
demandant d’ocupació.
2.- Trucar al nou telèfon gratuït 900800046 de dilluns a divendres entre les
8h i les 14h. També us podeu adreçar a l’OTG de Vilanova i la Geltrú a
través de l’adreça: otg_vilanova.soc@gencat.cat


Els ajuts de la Renda Garantida de Ciutadania es continuaran gestionant
mitjançant el telèfon 900 800 046, i així mateix, mitjançant aquest telèfon es
podran continuar realitzant consultes i tràmits per part de les oficines de
Treball, sempre en l’àmbit de serveis del SOC.



TRÀMIT OBERT ! Ingrés Mínim Vital



Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) Preguntes
freqüents.

AJUTS PER A PAL·LIAR LA CRISI







Ajuts 200 € per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.
Ajuts per a majors de 45 anys
Subsidi per cotització insuficient
Ajuts per a majors de 52 anys
Bonificació de l’abonament de transport
Ajuts beques estudiants






Ajuts de consum
Ajuts per a l’economia personal i familiar
Ajuts d’habitatges
Ajuts per a empreses i autònoms

MESURES LABORALS DURANT EL COVID 19


Recerca d’ocupació: Borsa treball IMET, altres borses de treball extraordinàries:
o
o
o
o

Borsa de Treball IMET
Llista convocatòries vigents Institut Català de la Salut
Borsa de treball Consorci Sanitari del Garraf
Ofertes de treball Departament de Salut

MESURES DE PROTECCIÓ PER AL TREBALL PRESENCIAL


Aprovada la llei del teletreball: voluntari, reversible i compensat per l’empresa:
Reial Decret-Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distancia.

Actualitzat a data 19/07//2022

