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ANNEX FIXES- DISCONTINUS 

V ACORD SOCIAL EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ 

 

1. SUPERVIVÈNCIA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA I 

INCORPORACIÓ EFECTIVA I APLICACIÓ DELS ERTOS A LES 

PERSONES AMB CONTRACTE FIX-DISCONTINU O A LES QUE 

REALITZEN TREBALLS FIXOS I PERIÒDICS QUE ES REPETEIXEN EN 

CERTES DATES.  

 

 Les empreses hauran d’incorporar a les persones amb contracte fix-

discontinu i a aquelles que realitzen treballs fixes i periòdics que 

es repeteixin en certes dates durant el període teòric de crida.  

 S’entendrà com a període teòric de crida el corresponent al treball efectiu 

desenvolupat per cadascun dels treballadors entre l’1 de juny i el 30 de 

setembre de 2019.  

 Quan la contractació de la persona treballadora s’hagués produït amb 

posterioritat al 30 de setembre de 2019, es prendrà com a referència el 

mateix període teòric de crida corresponent a l’exercici 2020, és a 

dir, el treball efectiu desenvolupat entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 

2020.  

 En el cas que, com a conseqüència de les restriccions i mesures de 

contenció sanitària, les persones no puguin desenvolupar l’activitat 

efectiva en el període de crida indica, aquestes hauran de ser 

afectades en aquest moment als ERTO vigents a 1 de juny de 2021 o 

autoritzats amb posterioritat a aquesta data, i mantenir-se en aquesta 

situació fins que es faci efectiva la seva reincorporació o, fins a la data 

d’interrupció de la seva activitat, dintre del període de l’1 de juny al 30 de 

setembre de 2021.  

o És a dir, si un treballador fix-discontinu sempre se li havia donat de 

baixa el 31 d’agost, doncs serà en aquella data que se’l traurà de 

l’ERTO i així finalitzarà la seva relació laboral.  
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 No s’ha de fer la crida a tots aquests treballadors l’1 de juny sinó 

segons l’ordre que es produís entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 

2019 o, en el seu cas, de 2020.  

 Les empreses tindrà un termini de 15 dies des de l’afectació, per 

sol·licitar de no haver-ho fet prèviament, la incorporació d’aquestes 

persones a l’ERTO, davant de l’autoritat laboral, i per tramitar davant 

l’entitat gestoria la sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació.  

 La prestació extraordinària per a persones amb treball fix-

discontinu o fixes i periòdics que es repeteixi en certes dates, 

regulada l’article 9 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, que mantenen la 

seva vigència, resultarà aplicable quan el període teòric de crida no 

estigui comprés entre l’1 de juny i el 30 de setembre, una vegada 

finalitzat aquest, i durant les interrupcions ordinàries d’activitat en aquells 

casos en què hi hagi incorporació efectiva.  

 

2. EXONERACIONS I BONIFICACIONS 

 

 Les exoneracions que s’aplicaran a aquests treballadors són: 

o FORÇA MAJOR PER IMPEDIMENT PRORROGATS I NOUS. Durant el 

període de tancament, entre l’1 de juny i el 30 de setembre: 

 Empreses de menys de 50 treballadors: 100% 

 Empreses de 50 o més treballadors: 90% 

o FORÇA MAJOR PER LIMITACIÓ PRORROGATS I NOUS: 

 Per a treballadors que romanen en ERTO: 

 Empreses de menys de 50 treballadors: 85, 85, 75 i 75 

%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, 

respectivament.  

 Empreses de 50 o més treballadors: 75, 75, 65 i 65 %, 

en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, 

respectivament. 
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o FORÇA MAJOR PRORROGATS O QUE TRANSITEN A ETOP, EN 

EMPRESES DELS CNAES, CADENA DE VALOR I DEPENDÈNCIA 

INDIRECTA, I ETOP PRORROGATS EN EMPRESES DELS CNAES: 

 Per a treballadors que no romanen en ERTO: 

 Empreses de menys de 50 treballadors: 95%. 

 Empreses de 50 o més treballadors: 85% 

 Per a treballadors que romanen en ERTO: 

 Empreses de menys de 50 treballadors: 85, 85, 85 i 70 

%, en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, 

respectivament. 

 Empreses de 50 o més treballadors: 75, 75, 75 i 60 %, 

en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, 

respectivament. 

 Aquestes exoneracions són compatibles amb la bonificació del 50% 

de les quotes empresarials a la SS per contingències comunes i pels 

conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació 

Professional, prevista a la Disposició addicional tercera del RDL 35/2020, per 

a les empreses dedicades a activitats enquadrades als sectors del 

turisme, així com les de comerç i hostaleria, sempre que es trobin 

vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva 

durant els mesos d’abril a octubre de 2021 i que iniciïn o mantinguin en alta 

durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contracte fix-

discontinu,  

 El criteri del Servei Públic d’Ocupació Estatal, coincident amb el de la 

Tresoreria General de la Seguretat Social, és que aquesta bonificació s’aplica 

als treballadors activats i suspesos en ERTO, inclús en aquells centres 

de treball de l’empresa que romanen tancats, si l’empresa té activitat 

productiva en algun.  

 L’import resultant d’aplicar aquestes exempcions i bonificacions no 

podrà, en cap cas, superar el 100% de la quota empresarial que 

s’hagués hagut d’ingressar.  
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