
Butlletí 12/2020 de Noticias RED 

 

El Butlletí 12/2020 de Noticias RED realitza aclariments al Butlletí 11/2020 

en relació amb les instruccions de la presentació de les declaracions 

responsables i identificació dels treballadors en relació amb l’aplicació de les 

exempcions en la cotització establertes a l’article 4 del RD-Ley 18/2020, de 

12   (pàgs. 1 i 2 del Boletín 12/2020 -que adjunt-). 

 

D’aquests aclariments, cal destacar-ne les següents: 

-‐ Les persones treballadores que s’han reactivat entre l’1 i el 12 de 

maig, en empreses que es trobin en situació de força major parcial 

el 13 de maig, resultaran d’aplicació les exempcions del Reial Decret-

llei 18/2020 de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 4. I les que no 

s’hagin reactivat se’ls aplicarà les exempcions de la lletra b) de 

l’apartat 2 article 4. 

-‐ Manté que la declaració responsable cal presentar-la pel Sistema 

RED, abans de sol·licitar la liquidació de quotes. 

-‐ S’informa que la possibilitat de presentació de la declaració 

responsable restarà disponible a partir del dia 1 de juny. 

-‐ S’aconsella que la declaració responsable respecte del mes de 

maig es presenti durant els primers dies del mes de juny. Motiu: 

es presenti una vegada es conegui amb precisió per l’empresa de si es 

troba en situació de força major total o parcial (segons l’art. 1.1 i 1.2 

RD-Ley 18/2020, respectivament), per tal d’evitar incidències en el 

càlcul de la liquidació de quotes. 

-‐ De la mateixa forma, s’aconsella que la declaració responsable 

respecte del mes de juny es presenti (si fos necessari) durant els 

primers dies del mes de juliol  

-‐ També s’aconsella que les comunicacions de les variacions de 

dades dels treballadors que hagin reiniciat la seva activitat 

laboral totalment o parcialment es realitzi immediatament 

després de presentar-ne la declaració responsable. Motiu: també 

per evitar incidències en el càlcul de la liquidació de quotes. 

-‐ Es recorda que com el proper dia 22 de juny es procedirà -com 

sempre- al tancament del càrrec en compte, les empreses hauran 



d’haver presentat la declaració responsable i, en el seu cas, la 

variació de dades dels treballadors afectats, abans del dia 22 

de juny, a les quals resultin d'aplicació l'exempció de cotització i 

desitgin acollir-se a aquesta modalitat de pagament.    

 


