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Circular 20/20 – 1 d’abril de 2020 
 

Coronavirus: Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 

s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 

econòmic per fer front a la COVID-19  
 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us informem que el BOE d’avui, número 91, s’ha publicat el Reial 

Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  

 

S’adjunta la disposició amb aquest comunicat, així com un resum de les mesures 

laborals i la nota informativa de Tourism&Law, assessor de la CEHAT, en relació a 

l’article 36 del present decret.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació,  
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RESUM DE MESURES LABORALS 

REIAL DECRET-LLEI 11/2020 
 

Article 28. Dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms 

que hagi cessat la seva activitat o s’hagin vist reduïda la seva facturació 

com a conseqüència de la COVID-19 

 

Els treballadors per compte pròpia o autònoms que tinguin dret a la prestació per 

cessament total d’activitat professional o per haver vist reduïda la seva facturació 

en els termes del Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, i siguin titulars d’un punt 

de subministrament, o algun dels membres de la unitat familiar, tindran la 

consideració de consumidor vulnerable a efectes de poder percebre el bo social. 

Sempre i quan es compleixin determinats requisits, incloent el fet de que el titular 

del contracte de subministrament és una persona jurídica, haurà de sol·licitar-ho la 

persona física i canviar la titularitat d’aquest contracte (a l’annex IV s’inclou el 

model de sol·licitud del bo social).  

 

Article 33. Subsidi de desocupació excepcional per finalització de contracte 

temporal 

 

Es crea un subsidi de desocupació de caràcter excepcional dirigit a les 

persones que el seu contracte temporal, d’almenys dos mesos de durada, 

finalitzi després de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de 

març.  

 

Les condicions per l’accés són: 

• No comptar amb el període de cotització mínima per la prestació per 

desocupació.  

• Mancar d’altres subsidis o rendes (mínimes, d’inclusió...) 
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La quantitat a percebre serà del 80% de l’IPREM, al voltant de 430,272 euros, 

durant un mes prorrogable mitjançant el Reial Decret-llei.  

 

Article 34. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social (pels 

autònoms) 

 

La TGSS podrà atorgar prèvia sol·licitud, moratòries de sis mesos, sense interès, a 

les empreses i els treballadors per compte pròpia inclosos a qualsevol règim de la 

Seguretat Social, que ho sol·licitin i compleixin els requisits que s’establiran 

mitjançant Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migració.  

 

La moratòria serà de cotitzacions a la Seguretat Social i conceptes de recaptació 

conjunta del període d’abril, maig i juny de 2020 en el cas de les empreses, i maig, 

juny i juliol de 2020 en el cas de treballadors per compte pròpia, i sempre que les 

activitats que realitzin no s’hagin suspès a causa de l’estat d’alarma.  

 

Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament (Sistema RED, SEDESS i 

altres que poden habilitar-se). Han de ser individualitzades per cada codi de compte 

de cotització on figurin d’alta treballadors respecte dels que es sol·licita la moratòria 

especificant el període de meritació objecte de la moratòria. Hauran de comunicar-

se dintre dels primers 10 dies naturals dels terminis d’ingrés, sense que en cap cas 

procedeixi la moratòria retroactiva o de terminis d’ingrés ja finalitzats.  

 

La concessió de la moratòria es comunicarà en un termini de 3 mesos, encara que 

s’entendrà concebuda si comencen a aplicar-se les moratòries en les liquidacions 

posteriors a la sol·licitud (si de forma automàtica no es cobren les cotitzacions, però 

no t’ho han comunicat).  

 

No serà d’aplicació als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin 

obtingut exempcions regulades a l’article 24 del Reial Decret-llei 8/2020, com a 

conseqüència d’aplicar els ERTOs de força major.  
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S’imposaran les sancions previstes a la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre 

Social, per sol·licituds presentades que continguin falsedats o incorreccions en les 

dades facilitades (activitat econòmica falsa o incorrecta, dades inexactes o falses, 

etc.).  

 

El reconeixement indegut de moratòries, donarà lloc la seva revisió d’ofici i sense 

perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que correspongui, s’abonaran 

les quotes més els recàrrecs i interessos establerts el Reglament General de 

Recaptació de la Seguretat Social.  

 

Article 35. Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social 

 

Empreses i treballadors per compte pròpia (sempre que no tinguin ajornaments ja 

en vigor) podran sol·licitar fins el 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament de 

les seves deutes amb la Seguretat Social, que el seu termini d’ingrés es dugui a 

terme entre els mesos d’abril i juny de 2020, essent d’aplicació un interès de 

l’0,5%. Aquestes sol·licituds s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels 10 

primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.  

 

Article 36. Dret de resolució de determinats contractes sense penalització 

per part dels consumidors i usuaris 

 

Per explicar aquest article s’adjunta una nota informativa de Tourism&Law, 

l’assessor de la CEHAT.  

 

Article 41. EMPRENDETUR 

 

Per caràcter general es suspèn, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant un 

període d’un any, el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents a 

préstecs concebuts per la Secretaria d’Estat de Turisme a l’empara dels següents 

programes: 
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• Programa Emprendetur I+D+i format per les línies Emprendetur I+D i 

Emprendetur Desenvolupament de productes innovadors  

• Programa Emprendetur Joves Emprenedors  

• Programa Emprendetur Internacionalització  

 

Article 42. Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat 

per autònoms i empreses 

 

Mentre estiguin en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament 

d’electricitat titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la 

seva alta el Règim Especial de la Seguretat Social del Treballadors per Compte 

Pròpia o Autònoms o assimilables es podran acollir a les següents mesures: 

 

a) Suspendre temporalment o modificar els seus contractes de 

subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes, per contractar una 

altra oferta alternativa amb la comercialitzadora que tingui un contracte 

vigent, sense que hi pugui haver una penalització.  

b) Les distribuïdores atendran les sol·licituds de canvi de potència o de peatge 

d’accés, amb independència que el consumidor hagués modificat 

voluntàriament el seu contracte d’accés en un termini inferior a 12 mesos.  

 

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en un termini de 3 mesos, el consumidor que 

hagi sol·licitat la suspensió del contracte podrà sol·licitar la reactivació. I el que 

hagi sol·licitat una modificació podrà tornar-ne a demanar una altra.  

 

Les reactivacions del contracte de subministrament i les modificacions dels 

contractes es realitzaran en un termini màxim de 5 dies naturals i sense que hi 

hagi cost, excepte de:  

• Els pagaments de drets d’extensió per increments de potència contractada 

per sobre del llindar contractat abans de l’inici de l’estat d’alarma.  

• Els pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides, en el seu cas. 
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• En el cas que es necessités el canvi dels equips de mesura, s’haurien de 

pagar les actuacions sobre aquests equips.  

 

Article 43. Flexibilització dels contractes de subministrament de gas 

natural 

 

Mentre duri l’estat d’alarma, els punts de subministrament de gas natural titularitat 

d’autònoms que acreditin aquesta condició (ídem que l’article 42), i empreses es 

podran acollir a les següents mesures: 

 

a) El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar a la seva 

comercialitzadora la modificació del caudal diari contractat, la baixada de 

potencia corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del 

contracte de subministrament sense cap cost.  

b) La comercialitzadora podrà sol·licitar al distribuïdor o transportista les 

mesures anteriors.  

c) Tots els estalvis derivats dels menors pagaments de peatges conseqüència 

de les mesures anteriors s’hauran de repercutir íntegrament per la 

comercialitzadora al titular del punt de subministrament.  

 

Les modificacions dels contractes no tindran cost ni per la comercialitzadora ni pel 

consumidor per part dels distribuïdors i transportistes, amb independència de la 

data de finalització de vigència del contracte d’accés o del termini transcorregut des 

de la seva firma o última modificació.  

 

Quan s’acabi l’estat d’alarma, en un termini de 3 mesos, el titular del punt de 

subministrament que hagi sol·licitat una modificació del contracte podrà sol·licitar 

un increment del caudal o de l’escaló sense cap limitació temporal ni cost. En el cas 

d’una suspensió temporal del contracte, la nova activació es farà en un termini de 

5 dies naturals i no comporta l’abonament de drets d’alta o d’escomesa, 

excepte si és necessari un posta en servei.  
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Article 50. Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en 

préstecs concebuts per Comunitats Autònomes i Entitats Locals a 

empresaris i autònoms afectats per la crisi sanitària provocada per la 

COVID-19 

 

Les empreses i autònoms podran sol·licitar l’ajornament del pagament del principal 

i/o interessos a satisfer del que falta del 2020, dels préstecs que tinguin amb les 

CCAA i les Entitats Locals.  

 

Per poder optar a aquest ajornament és necessari que la crisi sanitària hagi original 

a les empreses o autònoms períodes d’inactivitat, reducció significativa en el volum 

de vendes o interrupcions en el subministrament a la cadena de valor que els 

dificulta o impedeix atendre el pagament de la mateixa.  

 

Aquesta sol·licitud s’haurà d’efectuar sempre abans que finalitzi el termini de 

pagament en període voluntari i haurà de ser estimada de forma expressa per 

l’òrgan que va dictar la resolució de concessió.  

 

Aquest precepte només afectarà als préstecs financers concedits 

exclusivament per entitats incloses en el sector d’Administracions Públiques, i que 

tinguin la consideració comptable de passius financers en els prestataris.  

 

El ajornament no serà aplicable quan l’Administració Pública ja hagi 

adoptar una mesura similar.  

 

En el cas que els préstecs s’hagin concedit a través de convenis amb entitats 

financeres, qualsevol modificació o ajornament es realitzarà amb aquestes.  

 

No seran aplicables a: préstecs participatius, operacions de capital de risc, 

instruments de cobertura, derivats, subvencions, avals financers i, en general 
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qualsevol operació de caràcter financer que no s’ajusti a préstecs financers en 

termes de mercat.  

 

El termini màxim per a la resolució d’aquest ajornament és d’1 mes comptat des 

de la presentació de la sol·licitud. Si transcorregut aquest període 

l’Administració no ha donat resposta, s’entendrà la sol·licitud com a 

desestimada. Des de la sol·licitud de l’ajornament fins a 15 dies després de la 

seva resolució expressa o presumpta seran inaplicables les clàusules de venciment 

anticipat vinculats a l’impagament dels venciments de préstec.  

 

La sol·licitud acceptada inclourà una modificació del calendari de reemborsament, 

respectant el termini màxim del préstec, podent-se fraccionar les quotes aplaçades. 

Les quotes aplaçades reportaran el tipus d’interès fix pel préstec o crèdit objecte de 

l’aplaçament. No s’aplicarà ni despeses ni costos financers.  

 

Disposició addicional vintena. Disponibilitat dels plans de pensions en cas 

de desocupació o cessament d’activitats derivats de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19 

 

Durant sis mesos, des de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març, podent-se ampliar aquest termini pel Govern tenint en compte les necessitats 

de renda disponible, els partícips dels plans de pensions podran fer efectius 

els seus drets consolidats en aquests supòsits: 

 

• Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un 

expedient de regulació temporal d’ocupació derivat de la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, essent l’import a rebre no 

superior als salaris deixats de percebre.  

• Ser empresari titular de l’establiment que la seva obertura al públic 

s’hagi vist suspès com a conseqüència de l’establert al Reial Decret 

463/2020, de 14 de març, essent l’import disponible no superior als 

ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre.  
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• En el cas dels treballadors per compte pròpia que haguessin estat 

prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin 

cessat en la seva activitat essent l’import a rebre no superior als ingressos 

nets estimats que s’hagin deixat de percebre.  

 

El reemborsament de drets consolidats es farà efectiu a sol·licitud del partícip, 

subjectant-se al règim fiscal establert per les prestacions dels plans de pensions i 

hauran d’efectuar-se en el termini màxim de set dies hàbils. Així mateix, serà 

aplicable als assegurats dels plans de previsió assegurats, plans de previsió social 

empresarial i mutualitats de previsió social a que es refereix l’article 51 de la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  

 

Disposició addicional 21a. Incapacitat temporal en situació excepcional de 

confinament total 

 

Amb efectes des de l’inici de la situació de confinament, amb caràcter excepcional, 

s’estendrà la protecció d’Incapacitat Temporal a aquells treballadors obligats a 

desplaçar-se de localitat i tinguin l’obligació de prestar els serveis essencials que es 

refereix el Reial Decret-llet 10/2020, sempre que s’hagi acordat el confinament 

de la població on tingui el seu domicili i l’hagi sigut denegada de forma 

expressa la possibilitat de desplaçar-se, mitjançant certificació expedida per 

l’ajuntament del domicili davant del corresponent òrgan del servei públic de salut. 

 

Així com no pugui realitzar la seva feina de forma telemàtica per causes no 

imputables a l’empresa o al propi treballador, mitjançant una certificació de 

l’empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte 

pròpia davant del mateix òrgan del servei públic de salut; y no tingui dret a 

percebre cap altra prestació pública. 

 

 

 



                                                                             

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

Disposició addicional 22a. Compatibilitat del subsidi per cura de menor i 

prestació per desocupació o cessament de l’activitat durant la permanència 

de l’estat d’alarma 

 

Durant l’estat d’alarma declarat el subsidi per cura de menors afectats per 

càncer o una altra malaltia greu, que percebessin els treballadors per compte 

aliena i autònoms a 14 de març de 2020, no es veurà afectada per la suspensió 

del contracte i reducció de jornada que tinguin la seva causa en el previst en 

els articles 22 i 23 del Reial Decret 8/2020, de 17 de març.  

 

L’ERTO que tramiti l’empresa només afectarà a la part de la jornada del treballador 

que presti servei, essent compatible el subsidi per cura de menors afectats 

per càncer o una altra malaltia greu amb la prestació per desocupació que 

pogués tenir dret a percebre.  

 

L’empresa indicarà a la sol·licitud les persones que siguin titulars del subsidi per 

cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, assenyalant la part de 

la jornada que es vegi afectada per l’ERTO. Igualment, mentre duri l’estat d’alarma 

no existirà obligació de cotitzar, tenint-se el període per cotitzat a tots els 

efectes.  

 

Disposició transitòria quarta. Previsions en matèria de concursos de 

creditors 

 

Si a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei el jutge del concurs 

hagués acordat l’aplicació de les mesures contingudes els articles 22 i 23 del Reial 

Decret Llei 8/2020, la resolució judicial tindrà plens efectes pel reconeixement de 

les prestacions que corresponguin segons el mencionat Reial Decret Llei.  
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Les sol·licituds presentades en les que no s’hagi dictat resolució pel jutge del 

concurs es remetran a l’autoritat laboral i continuaran la seva tramitació i complint 

el disposat en els articles 22 i 23 del Reial Decret Llei 8/2020.  

 

Actuacions prèviament practicades i el període consultes que estiguessin en curs o 

ja celebrat conservaran la seva validesa en el nou procediment.  

 

Disposició final primera. Modificació del 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 

 

Modificació de l’article 17 del RDL 8/2020 sobre la prestació extraordinària per 

cessament d’activitat  

 

En quan el requisit per accedir a aquesta prestació que exigeix que l’autònom ha 

d’acreditar una reducció de la facturació del 75% a l’últim mes en relació a la 

mitjana dels sis mesos anteriors per aquelles activitats que directament no han 

estat suspeses a causa de la declaració de l’estat d’alarma, s’introdueixen algunes 

correccions: 

 

• Pels treballadors per compte pròpia o autònoms pertanyents a activitats de 

les arts escèniques, de creació artística i literària o de gestió de sala 

d’espectacles, la comparació de la reducció de la facturació es realitzarà en 

relació els 12 mesos anteriors.  

• En el cas de les produccions agràries estacionals, la comparació es realitzarà 

entre la facturació dels mesos de campanya anteriors a la sol·licitud de la 

prestació i la mitjana dels mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.  
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A més s’introdueixen tres nous apartats: 

 

7. Sobre les cotitzacions dels dies del mes de març no coberts per aquesta 

prestació extraordinària que no s’hagin abonat en termini, no seran objectes de 

recàrrec.  

8. El termini per sol·licitar aquesta prestació extraordinària s’acabarà l’últim dia del 

mes següent a la finalització de l’estat d’alarma.  

9. Es recull la documentació que pot aportar-se per acreditar la reducció de 

facturació exigida: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, o del 

llibre diari d’ingressos i despeses, etc. I es contempla la possibilitat de que aquells 

autònoms no obligats a tenir llibres que acreditin el volum d’activitat, podran 

aportar qualsevol altra prova admesa en dret. L’autònom haurà d’aportar, en tot 

cas, declaració jurada sobre el compliment de tots els requisits exigits.  

 

Setze. S’introdueix una nova Disposició addicional desena. “Especialitats en 

aplicació del Capítol II a les empreses concursades” 

 

Es podran aplicar les mesures pels procediments de suspensió de contracte i 

reducció de jornada per causa de força major i per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives i de producció a les empreses en concurs, sempre i quan concorrin 

els pressupostos dels articles 22 i 23.  

 

Es respectarà pel disposat a l’Estatut del Treballadors, amb les especialitats 

previstes els articles 22 al 28 i a la disposició addicional sisena d’aquest Reial 

Decret-llei, deixant sense legitimitat en aquestes matèries el jutge concursal.  

 

I amb això les especialitats següents: 

a) Les sol·licituds d’ERTOs hauran de ser formulades per l’empresa concursada 

amb l’autorització de l’administració concursal, o per l’administració 

concursal directament, segons correspongui.  

b) L’administració concursal serà part en el període de consultes.  
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c) La decisió sobre la suspensió de contractes o reducció de jornada, hauran de 

comptar amb l’autorització de l’administració concursal o ser adoptada per 

aquesta, en cas que no s’assoleixi un acord en el període de consultes.  

d) Haurà d’informar-se immediatament al jutge del concurs, mitjançant mitjans 

telemàtics, de les decisions adoptades.  

e) En els supòsits de l’apartat 1 de l’article 47.1 paràgrafs 10, 15 i 16 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,  pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de l’Estatut del Treballadors i de l’apartat 6 de l’article 33 del Reial 

Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels 

procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i 

reducció de jornada, es substanciaran pel procediment de l’incident 

concursal.  

f) La impugnació de la resolució de l’autoritat laboral que constati que no 

existeixi força major es realitzarà davant la jurisdicció social.  

 

Disset. Modificació de la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020 

 

• Estableix amb caràcter general la pròrroga de la vigència de totes les 

mesures adoptades el Reial Decret-Llei 8/2020 durant el termini d’un mes 

després de la fi de l’estat d’alarma, excepte aquelles mesures previstes 

que tinguin un termini determinat. 

• Estableix, la possibilitat que el Govern prorrogui la vigència de les mesures 

previstes mitjançat Reial Decret-llei.  

 

Divuit. Modificació del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 

 

Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria primera del Reial Decret-llei 

8/2020, de 17 de març, distingint ara la situació relativa a les prestacions 

per desocupació percebudes pels treballadors fixos discontinus i per 

aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates 

certes, recollida a l’article 25.6 del Reial Decret 8/2020.  
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No obstant, no hi ha canvis respecte a l’entrada en vigor de les mesures 

aplicables  als procediments de suspensió de contractes i de reducció de jornada 

comunicats autoritzats o iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 

8/2020 sempre que derivin directament de la COVID-19, operant igual pels 

treballadors fixes discontinus i de treballs fixes i periòdics, malgrat la distinció del 

nou redactat.   

 

Disposició final dotzena. Vigència 

 

• Estableix amb caràcter general la pròrroga de la vigència de totes les 

mesures adoptades al Reial Decret-Llei durant el termini d’un mes després 

de la fi de l’estat d’alarma.  

• Estableix, la possibilitat que el Govern prorrogui la vigència de les mesures 

previstes mitjançant Reial Decret-llei.  

 


