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Mesures de suport en l'àmbit
laboral i seguretat social al sector
turís c, hostaleria i comerç (RD-llei
35/2020, de 22 de desembre)
Al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de
desembre, que recull noves mesures de suport al sector turís c, l'hostaleria i el
comerç, a més d'altres per als professionals taurins i ar stes en espectacles
públics, l'ingrés mínim vital i el subsidi especial per desocupació.

L'informem que al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de
desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), de mesures urgents de suport al sector turís c,
l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, un pla de reforç amb noves mesures que pretenen alleujar la
situació d'empreses i autònoms relacionats amb aquestes ac vitats i atendre els seus costos ﬁxos com els
salaris, arrendaments o pagament d'impostos, entre altres, per permetre que puguin mantenir la seva
viabilitat i no es vegin abocats al tancament com a conseqüència de la pandèmia. Aquest pla complementa
a més les ajudes que han anat aprovant diferents comunitats autònomes i ajuntaments
Entre altres mesures laborals, s'amplien els incen us aprovats al setembre per als sectors afectats per la
pandèmia ampliant el catàleg de sectors ultraprotegits: comerç a l'engròs de begudes, restaurants i llocs
de menjar, establiments de begudes, i ac vitats dels jardins botànics, parcs zoològics o reserves naturals.
Les empreses d'aquests sectors estaran exonerades de pagar part de les co tzacions socials que es
reportarien en els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021. A més, podran aplicar la boniﬁcació del
50% de les quotes a la Seguretat Social per als anomenats treballadors denominats ﬁxos-discon nus des
d'abril a octubre de 2021.
A con nuació els resumim aquestes mesures laborals i de la Seguretat Social que entren en vigor el 24 de
desembre de 2020.
1. Nous ajuts socials per a l'hostaleria, el turisme i el comerç
ERTO. S'estenen les exempcions de ﬁns al 85%, previstes en la disposició addicional 1a RDL 30/2020 de
mesures socials en defensa de l'ocupació a determinats sectors econòmics als següentssubsectors que
passen a ser hiperprotegits: comerç a l'engròs de begudes, restaurants i llocs de menjar, establiments de
begudes, ac vitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals i ac vitats de jocs d'atzar i
apostes. Aquestes ac vitats s'inclouen en aquest RDL, ja que amb data de 14 de desembre, la taxa de
cobertura dels treballadors encara coberts pels ERTO és superior al 15% dels aﬁliats en el seu codi de
CNAE, i la seva taxa de recuperació des de primers de maig és inferior al 65%.
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Aquesta mesura s'aplica els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021 i la seva pròrroga es
determinarà en el nou acord social que s'està negociant amb sindicats i patronal per al conjunt de sectors
protegits pels ERTO.
Boniﬁcació dels contractes ﬁxos discon nus. Es manté l'extensió de la boniﬁcació per prolongació del
període d'ac vitat dels treballadors amb contractes ﬁxos discon nus de manera excepcional durant
2021, en totes les comunitats autònomes i durant els mesos d'abril a octubre de 2021, de manera
complementària a la mesura prevista per als mesos de febrer, març i novembre en el projecte de llei de
pressupostos generals de l'Estat per a 2021, així com mantenir la compa bilitat d'aquestes boniﬁcacions
amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social que poguessin resultar aplicables.
Serà una boniﬁcació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per con ngències comunes,
així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional
d'aquests treballadors.
Aquestes boniﬁcacions seran compa bles amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat
Social que poguessin correspondre i l'import resultant d'aplicar les exempcions i aquestes boniﬁcacions
no podran, en cap cas, superar el 100% de la quota empresarial que hagués correspost ingressar.
2. Mesures socials per als professionals taurins i ar stes en espectacles públics
Per a 2021, se'ls eximeix d'acreditar el compliment del requisit d'haver prestat serveis amb unes
retribucions mínimes o d'haver par cipat en un nombre determinat d'espectacles, a l'efecte de mantenirse inclosos en el règim general de la Seguretat Social.
3. Subsidi especial per desocupació
S'amplia un mes, des del 24 de desembre de 2020, el termini de sol·licitud del subsidi especial per
desocupació regulada en l'art. 1 RDL 32/2020 de 3 novembre pel qual s'aproven mesures socials
complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural, per a aquelles persones
que haguessin esgotat prestacions per desocupació entre el 14 de març i el 30 de juny del 2020.
4. Modiﬁcació de la Llei General de la Seguretat Social
S'afegeix una nova disposició addicional 31a a la LGSS que limita l'abast de la devolució de quotes en
aquells casos en què la seva procedència es derivi de sol·licituds de variació o correcció de dades de
Seguretat Social efectuades fora de termini reglamentari. En aquests supòsits, únicament es ndrà dret al
reintegrament de l'import corresponent a les tres mensualitats anteriors a la data de presentació
d'aquestes sol·licituds.
També es modiﬁca la disposició transitòria 16a LGSS, rela va a les bases i pus de co tzació i a l'acció
protectora en el sistema especial per a empleats de la llar establerta en el règim general de la Seguretat
Social, de manera que s'amplia ﬁns a l'any 2023 el període transitori d'aplicació de l'escala de bases de
co tzació d'aquest sistema especial que en ella es contempla i que, conforme a la seva actual redacció,
ﬁnalitzaria aquest any 2020, i s'acompassen així les previsions d'aquesta disposició transitòria a la
regulació que sobre bases i pus de co tzació per al referit sistema especial es conté en el projecte de llei
de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.
5. Ingrés mínim vital
S'estableix que les comunitats autònomes podran remetre a l'Ins tut Nacional de la Seguretat Social, que
podrà reconèixer la prestació d'ingrés mínim vital a les persones interessades que atorguin el seu
consen ment a la comunitat autònoma del seu domicili perquè reme les dades necessàries per a la
iden ﬁcació d'aquestes persones, la instrucció del procediment i el cer ﬁcat emès per la comunitat
autònoma que serà suﬁcient perquè l'en tat gestora consideri sol·licitades les prestacions.
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