
Com puc aconseguir el meu certificat d’inscripció al SOC i /o el
document DARDO?
A continuació us mostrem el camí per aconseguir el Certificat d’Inscripció al SOC i /o el
Document d'Actualització i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).

Important per a les persones que s'han inscrit pel tràmit i formulari: heu de tenir en
compte que les dades del formulari  no es carreguen immediatament i, per tant, no es
podrà obtenir el certificat i/o el DARDO fins passats, com a mínim, dos dies, des de la
realització del tràmit.

Podreu obtenir el document acreditatiu de la vostra inscripció en el SOC (certificat de la
situació  administrativa)  o  bé  el  document  de  Renovació  de  la  demanda  d’ocupació
(DARDO) seguint les indicacions següents:

1.  Accediu  a  la  pàgina  de  la  Generalitat  (SOC)  https://serveiocupacio.gencat.cat/ i
seleccioneu l’opció «Tràmits».

2. Seleccioneu l’opció «Tràmits per les persones».
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3.  Des  d’aquí,  s’obren  vàries  opcions;  trieu:  «Obtenir  documents  relacionats  amb  la
demanda d’ocupació».

I cliquem el botó groc: “Sol·licitar els documents”

A continuació, us demanarà el vostre DNI o NIE i una paraula de pas (PIN). Si en algun
moment heu estat inscrits al SOC, el PIN el trobareu al document DARDO anterior. Si és
la primera vegada que us inscriviu, o bé no disposeu d'un DARDO anterior, podeu obtenir
el PIN a través de l’opció: «Heu oblidat la paraula de pas (PIN)?».
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4.  Per  obtenir  el  PIN  caldrà  que  introduïu  el  vostre  NIF  o  NIE  i  l'adreça  de  correu
electrònic que vau facilitar al SOC en el moment de fer l’alta.

Si tot és correcte i l'adreça de correu electrònic es correspon amb la que vau facilitar en el
formulari d'inscripció, se us enviarà el PIN a aquest mateix correu electrònic. Amb aquest
PIN podreu obtenir el vostre DARDO.

S’obrirà la següent pantalla i seleccionarem l’opció «Situació de la demanda» (si volem un
certificat  en  què  consti  des  de  quina  data  estem  inscrits  al  SOC)  o  bé  «Còpia  del
document  de  renovació  de  demanda»,  si  voleu  extreure  el  DARDO  per  a  futures
renovacions. Una vegada seleccioneu l’opció, cliquem el botó «Sol·licitar informe».
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IMPORTANT!  Per  poder  optar  als  processos  selectius  de  convocatòries  de  Plans
d’Ocupació sol·licitareu l’informe de la situació de la demanda donat que ens indicarà la
data d’inscripció per tal de poder puntuar en funció del temps d’inscripció al SOC.
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