
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/804/2021, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2021
per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 554145).

Davant la necessitat extraordinària i urgent arran de la greu situació de pandèmia mundial declarada per
l'Organització Mundial de la Salut i la declaració posterior de l'estat d'alarma que es va decretar mitjançant el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, el Govern de la Generalitat ha adoptat diverses mesures econòmiques i
pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d'intendència general, amb la finalitat de
pal·liar els efectes desfavorables d'aquesta crisi sanitària.

Una de les mesures és l'ajut que recull l'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.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les
persones treballadores amb contracte fix discontinu i les bases reguladores de la prestació més baixes, amb la
finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos i contribuir a mantenir, tant com es pugui, un nivell
de vida digne que permeti cobrir les seves necessitats.

La present convocatòria estableix una mesura urgent de tipus social i econòmic per donar resposta a les
afectacions de les persones treballadores arran de la pandèmia i les restriccions que provoca la COVID-19; en
aquest sentit, no es disposen d'antecedents o de convocatòries anteriors.

Atès el Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 que
modifica el Reglament(UE) 1303/2013 (REACT UE);

Atès el Reglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al
Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell.

Atès el Reglament (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre
les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen, entre d'altres, els
Reglaments 1303/2013 (UE) i 1304/2013 (UE).

Atesa l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel
Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.

Atès el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les
conseqüències de la COVID-19;

Atès el Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de
control financer;

Atès el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió
dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic;

Atesa 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;

Atesa la disposició addicional única del Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en
matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de
la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19;
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Atès el Decret 229/2018, de 23 d'octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies; l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per
regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que, pel seu caràcter bàsic, tenen afectacions sobre les
normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol
procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions,
premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats, modificada per
l'Ordre TSF/5/2019, de 14 de gener;

Ateses la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, i la Llei
5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient;

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021;

Vistos els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa,

Resolc:

1. Obrir la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per a les
persones físiques treballadores per compte d'altri, incloses les persones amb contracte fix discontinu, i les
persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, sempre que hagin 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.

2. La presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, produeix els
efectes de sol·licitud de l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar cap sol·licitud addicional.

3. Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat d'aquest tràmit a l'Àrea privada de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

4. D'acord amb l'article 1.1.g) del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter
administratiu, tributari i de control financer, les dades subministrades per les persones interessades en el
tràmit d'inscripció prèvia, que té efectes de sol·licitud, es fan en concepte de declaració responsable.

La presentació del formulari d'inscripció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que
conté i que es declaren.
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La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que s'adjunti a la
sol·licitud deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la
persona interessada i, en conseqüència, comporta la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que pugui ser causa de revocació de la subvenció, si se'n té constància amb posterioritat a la subvenció, així
com de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

5. La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions per obtenir l'ajut, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les
bases que aprova l'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.

6. L'import màxim destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 105.000.000,00 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària BE14 D/480000190/3311/0052 del pressupost per al 2021, condicionat a les
disponibilitats pressupostàries.

Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució de la persona titular del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

La totalitat de l'import es destina al pagament dels ajuts corresponents a les sol·licituds que compleixin els
requisits i obligacions que recull l'Ordre TSF/63/2021, de 15 de març.

7. Els ajuts que preveu aquesta Resolució són elegibles per mitjà del Programa operatiu del FSE de Catalunya
2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu, a l'eix Prioritari R i a la prioritat d'inversió PI
R1 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID 19 i les seves conseqüències i
preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia, amb un cofinançament del 100%.

8. D'acord amb el que preveu el punt 5 de l'Ordre TSF/63/2021, de 15 de març, les quanties que s'han de
percebre per a cadascun dels trams són les següents:

a) Tram 1, d'1 dia a 90 dies: 600 euros.

b) Tram 2, de 91 a 150 dies: 700 euros.

c) Tram 3, de 151 a 210 dies: 800 euros.

d) Tram 4, de 211 a 293 dies: 900 euros.

9. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Sub-direcció General de Relacions Laborals,
Treball Autònom i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la
col·laboració, en la gestió i tramitació de l'ajut, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

10. L'òrgan competent per dictar la resolució de concessió, denegació o inadmissió de la subvenció és la
persona titular de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral.

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de sis mesos, a comptar de la data de publicació
d'aquesta convocatòria.

La resolució de concessió, denegació o inadmissió dels ajuts s'ha de notificar mitjançant la publicació al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'ha d'entendre que la
sol·licitud s'ha desestimat, d'acord amb l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el
termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article
121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

11. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, farà la recollida dels indicadors necessaris per a la certificació de
les subvencions rebudes al Fons Social Europeu a partir de la informació continguda en els sistemes informàtics
de gestió.

12. Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar-hi
un recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.b) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar-hi un recurs de reposició, d'acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la
persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de març de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(21.081.057)
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