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Bases reguladores d’ajuts per persones treballadores afectades per 

un ERTO de la COVID-19 i fixes discontinus 

ORDRE TSF/63/2021, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut 

extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com 

a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la 

prestació extraordinària. DOGC 16/3/21 

 

El 8 de febrer de 2021 es publica l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia 

de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació 

com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de 

la prestació extraordinària. La inscripció prèvia permet a les persones inscrites, un cop s'hagi publicat la 

convocatòria i sense cap altre tipus d'actuació, tenir el caràcter de persones sol·licitants de l'ajut, les quals en 

poden ser beneficiàries si, a més, compleixen els requisits que estableixen les bases reguladores i la convocatòria. 

(veure circular EF-05-21) 

 

Amb aquesta Ordre TSF/63/2021, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat 

a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la 

crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. 

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC, es a dir, el 17 de març de 2021 

1. Objecte 

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones 

afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o 

parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la 

COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb 

l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre. 

2. Ajuts  

Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de complementar 

la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb unes bases reguladores més baixes de la prestació per 

desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus. Aquesta actuació es pot finançar pel 

Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 en el marc dels fons REACT-EU si contribueix als objectius que s'hi 

estableixen 

3. Persones beneficiàries  

3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les 

persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives 

de treball associades.  
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3.2 Totes les persones han d'haver presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre TSF/33/2021, de 5 

de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores 

afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-

19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (veure circular EF-05-21) 

4. Requisits  

4.1 Per accedir a l'ajut, els requisits que han de complir les persones beneficiàries són els següents:  

a) Tenir el domicili de residència en un municipi de Catalunya de l'1 al 31 de desembre de 2020, període en 

què la persona sol·licitant percebia l'ERTO o l'ajuda extraordinària.  

b) Haver estat incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu, amb suspensió total o parcial 

del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força 

major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia durant el període comprès entre l'1 i el 31 de 

desembre de 2020, o tenir contracte fix discontinu i ser beneficiàries de la prestació extraordinària que es 

preveu a l'article 9.2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, durant el període esmentat.  

Es considera que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits en què 

l'empresa hagi decidit suspendre els contractes, d'acord amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19; el Reial decret 

llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom 

i de competitivitat del sector industrial, i el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials 

en defensa de l'ocupació.  

c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la 

prestació extraordinària que preveu l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures 

socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a l'apartat anterior, o tenir pendent el reconeixement 

de la prestació per part del SEPE en el mateix període esmentat.  

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que 

preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. Quantia de l'ajut  

La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació 

extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un 

màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020). Segons els dies de suspensió, 

s'estableixen els quatre trams següents:  

a) Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació 

extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu. És l'ajut base per a totes les persones 

beneficiàries.  

b) Tram 2: de 91 a 150 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació 

extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.  

c) Tram 3: de 151 a 210 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació 

extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.  
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d) Tram 4: de 211 a 293 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació 

extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu. La resolució de convocatòria ha d'establir la 

quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es determinarà d'acord amb un import fix, que prendrà 

com a referència l'IPREM, ajustat a l'equivalent diari per persona, d'acord amb l'informe tècnic motivat 

corresponent. 

6. Procediment de concessió dels ajuts  

6.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre és el de concurrència no competitiva.  

6.2 Els ajuts estan condicionats a la disponibilitat pressupostària. El dret de la persona interessada a percebre l'ajut 

neix en el moment en què es dicti la resolució d'atorgament. 

7. Criteris per a l'obtenció de l'ajut  

7.1 Les sol·licituds s'ordenaran en sentit ascendent (de menor a major) segons la base reguladora a què es troba 

subjecta la persona sol·licitant i que dona dret a la prestació per desocupació, en el cas de les persones 

treballadores en situació d'ERTO, o a la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu, 

informada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En cas de disposar de la mateixa base reguladora, 

s'ordenaran en ordre descendent segons el nombre de dies en situació de suspensió total o parcial (ERTO) o de 

desocupació en les persones amb contracte fix discontinu durant el període de l'1 al 31 de desembre de 2020.  

7.2 L'ajut s'ha d'atorgar en correspondència amb les sol·licituds presentades al procediment d'inscripció prèvia que 

regula l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, segons els requisits i les obligacions que recullen les bases d'aquesta 

Ordre, i d'acord amb la dotació pressupostària. 

8. Pagament i verificació  

8.1. Prèviament al reconeixement de l'obligació del pagament, es comprovarà d'ofici si la persona beneficiària està 

al corrent del pagament de les obligacions tributàries.  

8.2. El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop hagi estat degudament comprovat el 

compliment dels requisits.  

8.3 La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables poden determinar la inadmissió de la persona 

sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o 

administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.  

9. Incompatibilitats  

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la 

mateixa finalitat, respectant el que preveu sobre incompatibilitats l'article 9 del Real Decret-llei 30/2020, de 29 de 

setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActiVate 

L’Hospitalet, març de 2021 
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