
 

 
 

 
Inscripció de la demanda d'ocupació 

 
COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ 

El tràmit d'inscripció de la demanda es pot sol·licitar a través del telèfon gratuït 900 800 046 

(8h-14h) i la persona interessada serà atesa de forma personalitzada pel personal de les oficines 

de Treball. 

També existeix la possibilitat de fer la sol·licitud d’inscripció de la demanda d’ocupació de manera 

telemàtica emplenant el formulari de sol·licitud que es facilita al web del SOC. 

Important: cal tenir en compte que un cop enviat el formulari de sol·licitud, la vostra 

inscripció no es farà efectiva fins a com a mínim 48 hores més tard. Si necessiteu realitzar 

una inscripció immediata truqueu al 900 800 046. 

La inscripció de persones estrangeres està condicionada a la comprovació que disposen d'una 

de les autoritzacions administratives previstes a la normativa i a la verificació que aquesta és 

vigent. Per aquest motiu les persones que disposin d’un NIE han de sol·licitar la inscripció a 

través del telèfon 900800046 on seran ateses de forma personalitzada pel personal de les 

oficines de Treball. 

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ 

Per poder efectuar la inscripció cal complir els següents requisits: 

 Tenir 16 anys o més. 

 Residir a Catalunya. 

 Disposar de Document Nacional d’Identitat (DNI) o NIE 

La inscripció de persones estrangeres està condicionada a la comprovació que disposen d'una 
de les autoritzacions administratives previstes a la normativa i a la verificació que aquesta és 
vigent. Per aquest motiu les persones que disposin d’un NIE han de sol·licitar la inscripció a 
través del telèfon 900800046 on seran ateses de forma personalitzada pel personal de les 
oficines de Treball. 

 

COM OBTENIR DOCUMENTS RELACIONATS AMB LA DEMANDA D’OCUPACIÓ 

Podeu obtenir, directament per Internet, els següents documents: 

- Informes sobre les ocupacions i serveis que heu sol·licitat al SOC. 
- El vostre document de Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO). 
- Informes sobre la vostra situació respecte a la demanda d’ocupació i situació 

DONO 
- Certificat integrat amb les dades que resumeixen la vostra situació al SOC. 

Aquest nou informe (Informe sobre la vostra situació respecte a la demanda d’ocupació i 
situació DONO) s'ha incorporat als Tràmits per a les persones del Web del SOC i forma part 
dels documents relacionats amb la demanda d'ocupació que es poden obtenir des d'aquest 
apartat de Tràmits. 

Important: recordeu que la persona ha d’estar inscrita al SOC com a Demandant d’Ocupació No 
Ocupat el dia abans d’iniciar el contracte. Per tant, aquest document s’haurà de generar el dia 
abans de la data d’inici del contracte.  



 

 
 

Per comprovar aquesta situació es pot trucar al telèfon gratuït 900 800 046 de 08:00 a 14:00 de 
dilluns a divendres o bé realitzar el tràmit via web del SOC. Tot seguit es mostra pas per pas com 
realitzar la descàrrega d’aquesta informació: 

 
  

 

 
 

  

  

 
Un cop accedit a l’apartat Tràmits per a les persones del Web del SOC cal clicar la opció 
“Sol·licitar els documents”. 

 
El demandant d'ocupació ha d'incorporar el seu identificador i el PIN del seu document 

DARDO. 
 

 
 
S'accedeix al menú dels Tràmits i aquí podrà sol·licitar el nou informe "Situació laboral, 
administrativa i DONO". 
  
 



 

 
 

 

El resultat de la sol·licitud d'aquest informe, que facilita dades a la data de la consulta es 
mostra de la següent manera: 
  
 
   
  

 

 

 

 


